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REGULAMIN KONKURSU  

„Wakacyjny konkurs Multikina Malta i Ecco Holiday” 

( dalej: „Regulamin”) 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu „Wakacyjny konkurs Multikina Malta i Ecco Holiday ” zwanego 
dalej „Konkursem” jest Multikino S.A. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-
952 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 000284604, o kapitale zakładowym 1.464.450,30 zł, NIP 5212893057, REGON 
013122196, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs jest organizowany w porozumieniu z ECCO Holiday Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Wielkiej. 18, 61.775 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Miasta Poznania (Nowe Miasto i Wilda) w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082342., o kapitale 
zakładowym 1 579 752,00 zł  zł, NIP 951-17-73-682, REGON 012797354, zwana dalej: „Ecco 
Holiday”. 

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w kinie Multikino Malta 
znajdującym się pod adresem Abp A. Baraniaka 8, 61-131 Poznań (dalej: „Multikino Malta ”) 

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. (dalej: „Okres Trwania 
Konkursu”)  

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłuŜenia 
czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeŜeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw 
nabytych uczestników Konkursu. 

 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 
konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”). 

3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora a takŜe inne osoby biorące udział 
w przygotowaniu i realizacji Konkursu oraz osoby najbliŜsze osób wyŜej wymienionych, przez 
których rozumie się: małŜonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia oraz ich małŜonkowie, a takŜe osoby pozostająca we wspólnym poŜyciu. 
Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

3.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

3.3.1. Zakup co najmniej 3 (trzech) biletów na seanse filmowe emitowane w Multikinie Malta (z 
wyłączeniem biletów grupowych i szkolnych) w trzech róŜnych dniach Okresu Trwania 
Konkursu (dalej: „Bilety”); 

3.3.2. Zebranie 3 (trzech) pieczątek na kuponie promocyjnym, który będzie wydawany w 
Multikinie Malta, na Ŝądanie Uczestnika, przy sprzedaŜy biletu w Okresie Trwania 
Konkursu; kaŜda z pieczątek będzie przystawiana przez pracownika Multikino Malta wraz 
z zakupem kolejnego biletu w Okresie Trwania Konkursu, nie częściej jednak niŜ jedna 
pieczątka dziennie; 



 2 

3.3.3. Uzupełnienie kuponu promocyjnego (zawierającego trzy pieczątki) poprzez: 

A. podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego oraz 

B. wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z 
przeprowadzeniem Konkursu, oraz 

C. umieszenie pracy konkursowej w postaci hasła reklamowego, które spełniać będzie 
wymagania określone w pkt 3.4. Regulaminu (dalej: „Hasło reklamowe”); 

3.3.4. Umieszczenie w Okresie Trwania Konkursu uzupełnionego kuponu promocyjnego w 
urnie znajdującej się przy kasach w Multikinie Malta,  

3.4. Zamieszczone przez Uczestnika na kuponie promocyjnym Hasło Reklamowe: 

•••• powinno dotyczyć Multikina Malta; 

•••• powinno być wynikiem osobistej twórczości; 

•••• nie moŜe zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści 
sprzecznych z prawem lub treści obraŜających uczucia religijne;  

•••• nie moŜe zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z 
wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub produktów Organizatora; 

•••• nie moŜe naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 
autorskich.  

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyŜszych postanowień, Organizator ma 
prawo w kaŜdym czasie wykluczyć Uczestnika z Konkursu i pozbawić go ewentualnego prawa 
do nagrody w Konkursie.  

3.5. KaŜdy z Uczestników moŜe złoŜyć do Konkursu dowolną ilość Haseł Reklamowych, przy 
zachowaniu zasady, Ŝe na kaŜde kolejne Hasło Reklamowe powinien przypadać zakup trzech 
Biletów w trzech róŜnych dniach Okresu Trwania Konkursu oraz zebranie trzech pieczątek na 
kolejnych kuponach promocyjnych. 

3.6. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie Hasła Reklamowe, które znajdą się na kuponach 
promocyjnych umieszczonych w urnach przy kasach Multikino Malta w Okresie Trwania 
Konkursu, tj. nie wcześniej niŜ 1 lipca 2010 r. i nie później niŜ 31 sierpnia 2010 r. 

 

4.  NAGRODY 

4.1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”)  

A. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci vouchera o wartości 7018 zł (słownie: siedem 
tysięcy osiemnaście złotych) brutto, uprawniającego do skorzystania z oferty wyjazdu 
turystycznego z oferty Ecco Holiday, dla 2 osób poprzez biuro podróŜy prowadzone przez 
Ecco Holiday – dalej: „Nagroda I Stopnia”;  

B. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci vouchera o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) brutto, uprawniającego do skorzystania z oferty wyjazdu turystycznego z oferty 
Ecco Holiday, dla 2 osób poprzez biuro podróŜy prowadzone przez Ecco Holiday - dalej: 
„Nagroda II Stopnia”;  

C. 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci vouchera o wartości 3600 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych) brutto, uprawniającego do skorzystania z oferty wyjazdu turystycznego z oferty 
Ecco Holiday, dla 2 osób poprzez biuro podróŜy prowadzone przez Ecco Holiday -dalej: 
„Nagroda III Stopnia” ; 

D. 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci podwójnych zaproszeń do Multikino o wartości 
28 (słownie: dwudziestu ośmiu ) złotych brutto kaŜde; kaŜde z zaproszeń podlegać będzie 
wymianie na dwa bilety na dowolny seans wyświetlany w Multikinie Malta w 
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wyłączeniem seansów w strefie Platinum i posiadać będzie termin waŜności do 
31.12.2010 - dalej: „Nagrody Dodatkowe”. 

4.2. Uczestnik nie jest uprawniony do Ŝądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego 
rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeŜenia szczególnych właściwości Nagród. 

4.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

4.4. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu realizacji Nagród I, II i III Stopnia będą uwidocznione 
na przekazanych Uczestnikom voucherach, przy czym termin waŜności vouchera (przez który 
rozumie się ostatni moŜliwy termin wyjazdu turystycznego) nie będzie upływał wcześniej niŜ 15 
października 2010 r. 

4.5. Dniem wydania Nagrody I, II i III Stopnia przez Organizatora jest data otrzymania przez 
Uczestnika stosownego vouchera. 

 

5.  WYŁANIANIE ZWYCI ĘZCÓW I WYDAWANIE NAGRODY W KONKURSIE 

5.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: 
„Komisja”). 

5.2. Komisja oceni wszystkie nadesłane prawidłowe odpowiedzi na Hasła Reklamowe, według 
własnego uznania, uwzględniając jakość i oryginalność oraz kaŜdego Hasła Reklamowego. 

5.3. Komisja przyzna Nagrody według następujących załoŜeń: 

A. Uczestnikowi, którego Hasło Reklamowe zostanie uznane przez Komisję za najlepsze 
spośród wszystkich Haseł Reklamowych zgłoszonych do Konkursu, przysługiwać będzie 
Nagroda I Stopnia. 

B. Uczestnikowi, którego Hasło Reklamowe zajmie w opinii Komisji drugie miejsce spośród 
wszystkich Haseł Reklamowych zgłoszonych do Konkursu, przysługiwać będzie Nagroda 
II Stopnia. 

C. Uczestnikowi, którego Hasło Reklamowe zajmie w opinii Komisji trzecie miejsce spośród 
wszystkich Haseł Reklamowych zgłoszonych do Konkursu, przysługiwać będzie Nagroda 
III Stopnia. 

D. Uczestnikom, których Hasła Reklamowe zajmą w opinii Komisji miejsca od czwartego do 
trzynastego, przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej. 

5.4. Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni przez Komisję zgodnie z pkt 5.2.-5.3. Regulaminu, zwani 
są dalej: „Laureatami” 

5.5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie do dnia 10 września 2010 r. na numer 
telefonu podany na kuponie promocyjnym.  

5.6. Organizator zastrzega, Ŝe przez wydaniem Nagrody Laureat jest zobowiązany uiścić 
Organizatorowi kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 
„o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie 
odprowadzony przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego. Wpłat kwot na poczet 
podatku naleŜy dokonywać Organizatorowi do dnia 1 października 2010 r., pod rygorem 
przepadku Nagrody na Organizatora. 

5.7. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody, przesyłką 
kurierską na adresy wskazane w zwycięskich kuponach promocyjnych. Nagrody zostaną 
wysłane pomiędzy 17 września 2010 r i 1 października 2010 r., nie wcześniej jednak niŜ w 
momencie uiszczenia przez Laureata kwoty podatku, o którym mowa w pkt 5.6. Regulaminu.. 
Dowodem wydania Nagrody będzie stosowny protokół odbioru. W przypadku, gdy przesyłka 
kurierska powróci do Organizatora jako dwukrotnie nieodebrana przez Laureata, zawarta w 
przesyłce Nagroda przepada na rzecz Organizatora 
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5.8. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie Multikino.pl do dnia 10 września 2010 r. 

5.9. Organizator zastrzega, Ŝe Nagrody, które ulegną przepadkowi, mogą być następnie przyznane 
innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień poprzedzających. Ewentualne 
wyłonienie kolejnych Laureatów i wydanie im Nagród nastąpi nie później niŜ do dnia 20 
września 2010 r.  

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Abp A. Baraniaka 
8, 61-131 Poznań, w terminie do dnia 20 września 2010 r., nie później jednak niŜ w ciągu 14 dni 
od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (decyduje data 
wysłania reklamacji na powyŜszy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie 
wywołuje skutków prawnych. 

6.2. NiezaleŜnie od postanowień pkt 6.1. Regulaminu, za niewysłane w regulaminowym terminie 
będą uwaŜane reklamacje, które dotrą do Organizatora po dniu 27 września 2010 r. (niezaleŜnie 
od daty stempla pocztowego) 

6.3. Prawo złoŜenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

6.4. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Reklamacja ” oraz zawierać: imię, 
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak równieŜ dokładny opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji. 

6.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Organizatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiąŜąca. Uczestnik 
o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w 
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6.6. W przypadku wydania Laureatowi Nagrody po dniu 17 września 2010 r., terminy reklamacyjne 
przysługujące temu Laureatowi ulegają odpowiedniemu przedłuŜeniu. 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Multikino S.A. , z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa .  Dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, sprawozdawczością podatkową i księgową. 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz Ŝądania usunięcia. 
Administrator informuje, Ŝe podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dla wydania 
Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

7.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 
danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

 

8. AUTORSKIE PRAWA MAJ ĄTKOWE 

8.1. Uczestnik gwarantuje, Ŝe do przesłanych Haseł Konkursowych posiada odpowiednie prawa, 
umoŜliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Z tytułu złoŜonego powyŜej 
oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku 
jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go przez 
Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz 
wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie 
uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość 
pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty 
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procesu i obsługi prawnej, a takŜe naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyŜej opisanych 
roszczeń osób trzecich. 

8.2. Laureat, w momencie wydania mu Nagrody w Konkursie, przenosi na Organizatora autorskie 
prawa majątkowe do przesłanego Hasła Konkursowego oraz prawa do rozpowszechniania 
opracowań tego Hasła Konkursowego, obejmujące - bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 
- wszystkie znane w momencie przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 
komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, 
najem, dzierŜawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 
stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.  

8.3. KaŜdy Uczestnik upowaŜnia Organizatora - z prawem udzielania dalszych upowaŜnień - do 
wykorzystania Haseł Konkursowych zgłoszonych przez Uczestnika dla celów Konkursu, w 
szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania 
oraz publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem (w szczególności w ramach listy 
Laureatów) w okresie jego trwania oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. 

 

 

9. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w kaŜdym czasie bez 
podania przyczyny, jeŜeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

9.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 
Multikino.pl oraz w kasach biletowych w Multikinie Malta. 

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność wydania Nagrody, wynikające z 
nieprawidłowego podania danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do czasu 
wydania Nagrody lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemoŜliwiającej 
przekazanie Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada. 

9.5. W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami 
Regulaminu, Organizator moŜe wstrzymać wydanie Nagród, do czasu ich wyjaśnienia. 

 


