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REGULAMIN KONKURSU 
 

„Weekend z Visa w Nowym Jorku” 
 

1. Organizator, Fundatorzy Nagród 

 

1.1. Organizatorem konkursu „Weekend z Visa w Nowym Jorku”, zwanego dalej „Konkursem” jest Andrzej Cyra 

– prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Promocyjno - Reklamowa Kiora, Andrzej Cyra”, 

adres: ul. Majdańska 24/2, 04-110 Warszawa, NIP: 1130569012, zwany dalej „Organizatorem” . 

1.2. Fundatorami Nagród w Konkursie w zakresie: (i) Nagród Głównych - jest: spółka pod firmą Visa Europe 

Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), oddział przedsiębiorcy 

zagranicznego w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566295, o numerze REGON: 

362016443, , o numerze NIP: 107-00-33-502 (dalej zwana „Fundator VISA”); (ii) Nagród  Dodatkowych oraz 

Nagród Gwarantowanych – jest:  spółka pod firmą Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: 

00-032, Warszawa, ul. Przeskok 2), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000021086, 

kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, NIP: 672-215-09-65 (dalej zwana „Fundator Multikino”). 

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.4. Konkurs trwa od dnia 14.04.2017 roku do dnia 26.04.2017 roku do godziniy 23:59 –  decyduje data i 

godzina rejestracji na serwerze www.multikino.pl obsługującym przyjmowanie zgłoszeń (zwany 

dalej: „Okresem Konkursu”). 

1.5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". 

Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie 

inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora,  na stronie www.multikino.pl. oraz 

www.konkursykiora.pl 

 

2. Nagrody 

2.1. Nagrodami w Konkursie są: 

2.1.1. 6 (sześć) dwuosobowych zaproszeń do wyjazdu do Nowego Jorku (USA) co obejmuje 

bilety na wyścigi E-Formuły „FIA Formuła E New York ePrix 2017” odbywające się w 

terminie od 13.07 do 16.07.2017r. (trzy noce), wyjazd dwuosobowy, dla Zwycięzcy  

oraz jednej wybranej przez niego osoby (od 18 roku życia), zwanej dalej także 

„gościem” o wartości rynkowej brutto 25.000 PLN każda , wraz z nagrodą pieniężną w 

wysokości 2.778 PLN, o łącznej wartości 27.778 PLN każda dla celów pokrycia 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskanie prawa do 

Nagrody Głównej przez Uczestnika skutkuje uzyskaniem prawa do następujących 

świadczeń dla Zwycięzcy i wybranego przez niego gościa: 

 

 

2.1.1.1. bilety lotnicze klasy ekonomicznej do przejazdu do Nowego Jorku i z powrotem 

do miejscowości w Polsce, w której znajduje się lotnisko obsługujące 

połączenia do i z Nowego Jorku, z wyłączeniem dojazdu lub transferu do/ z 

lotniska na terenie Polski, w terminach ustalonych pomiędzy Zwycięzcą a 

Fundatorem VISA; 

2.1.1.2.  transfer z lotniska w Nowym Jorku oraz na lotnisko w Nowym Jorku; 

2.1.1.3. bilety na wyścig FIA Formuła E Ney York ePrix 2017 w dniu: 15.07.2017 wraz z 

rezerwacja miejsc na trybunach, zwiedzaniem trasy przejazdowej wyścigu, 

poczęstunkiem; 

2.1.1.4. zakwaterowanie i posiłki w postaci śniadania w Hotelu Refinery 4* 

(www.refineryhotelnewyork.com) w Nowym Jorku w terminie od 13 - 

16.07.2017 r.; 

2.1.1.5. karta przedpłacona Visa o wartości  500  EUR; 

2.1.1.6. obsługa concierge w  terminie od 13-16.07.2017 r. na miejscu w Nowym Jorku, 

mająca na celu pomoc Zwycięzcy i gościowi w zorganizowaniu 

indywidualnego czas wolnego;  

http://www.multikino.pl/
http://www.multikino.pl/
http://www.refineryhotelnewyork.com/
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2.1.1.7. kwota pieniężna, stanowiąca równowartość 11,11% łącznej wartości w/w nagród 

oraz tej kwoty pieniężnej, które Organizator potrąci przed wydaniem 

Zwycięzcy w/w nagród celem uciszenia należnego zryczałtowanego 

podatku dochodowego od nagród do właściwego urzędu skarbowego. 

2.1.1.a) Udział w imprezie FIA Formuła E New York ePrix 2017 będzie związany z 

obowiązkiem przestrzegania zasad zawartych w regulaminie imprezy FIA 

Formuła E New York ePrix 2017 zapewnianym przez jej Organizatora. 

2.1.1.b) Organizator nie pokrywa poniesionych przez Zwycięzcę Nagrody Głównej i jego 

gościa kosztów i wydatków w samolocie, lub pociągu, na torze lub w hotelu 

kosztów posiłków (z wyjątkiem śniadań w hotelu), napojów, zakupów. 

Organizator i Fundator VISA informują, iż Nagroda Główna nie obejmuje dojazdu 

do lotniska na terenie Polski. 

 

 (dalej zwana: „Nagroda Główna”) 

 

2.1.1.c) Nagroda Główna nie obejmuje ubezpieczenia turystycznego. 

 

2.1.2. 10 x zestaw obejmujący 10 kodów uprawniających do wymiany na bilety na dowolny 

seans filmowy z bieżącego repertuaru Kin wyświetlany w technologii 2D w sieci kin pod 

szyldem „Multikino” i „Silver Screen” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: 

„Kina”) tj. do wykorzystania do dnia 23,12,2017r., o wartości rynkowej brutto  250,00 

złotych każda wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 27,78 PLN,  każda o łącznej 

wartości 277,78 PLN każda dla celów pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

(zwana dalej: „Nagroda Dodatkowa”) 

2.1.3. nieograniczona liczba kodów rabatowych uprawniających – wszystkich Uczestników, 

którzy zgłosili Prace Konkursowe poprzez Stronę Konkursową - do zakupu biletu na sens 

filmowy w technologii 2D w cenie brutto 15,90 złotych  do wykorzystania do dnia 

31.05.2017 r.  

 (dalej zwana: „Nagroda Gwarantowana”) 

(Nagroda Główna, Nagroda Dodatkowa, Nagroda Gwarantowana - łącznie dalej są 

zwane „Nagroda”) 

2.2. Organizator ani Fundator Visa i Fundator Multikino nie udzielają gwarancji w zakresie możliwości 

wykorzystania: (i) Nagrody Głównej - w przypadku nie otrzymania przez Uczestnika wizy do USA; (ii) 

Nagrody Dodatkowej i Nagrody Gwarantowanej – w przypadku upływu terminu ważności kodów; oraz 

dodatkowo kody nie uprawniają do pierwszeństwa przy zakupie biletów oraz nie podlegają wymianie na 

gotówkę.  

2.3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na 

osoby trzecie. 

 

3. Warunki udziału w Konkursie  

 

3.1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22
1
 kodeksu cywilnego, zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu 

zwana jest dalej „Uczestnikiem”. 

3.2. Podanie fałszywych danych osobowych skutkuje wykluczeniem z Konkursu. W Konkursie nie mogą brać 

udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im 

najbliższe.  

3.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 

4. Zasady Konkursu 

 

4.1. Organizator w rozumieniu art. 919 i art. 921 kodeksu cywilnego składa przyrzeczenie publiczne przyznania 

Nagród, o których mowa poniżej, na warunkach określonych w Regulaminie.  
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4.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w Okresie Konkursu łącznie spełnić następujące wymogi: 

4.2.1. poprzez  stronę www.multikino.pl dokonać przy użyciu karty Visa zakupu on-line biletu na 

dowolny seans filmowy w Kinach  a, następnie po otrzymaniu wiadomości e-mail wysłanej z 

adresu bilety@multikino.pl  od www.multikino.pl (dalej zwana: „Stroną Konkursową”); 

kliknąć  w otrzymany link  

4.2.2. przygotować pracę będącej odpowiedzią na pytanie: „Jak dzięki innowacyjnej technologii 

wyglądałby Twój weekend marzeń?”, i przesłać ją Organizatorowi poprzez wypełnienie ankiety 

otrzymanej w wiadomości email o której mowa jest w pkt 4.2.1  w formie wiadomości tekstowej, 

obejmującej maksymalnie 2000 znaków, (dalej zwana: „Pracą Konkursową”). 

4.2.3. podać swoje dane osobowe wymagane w ankiecie i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie poprzez zaznaczenie odpowiednich pól 

wyboru (tzw. check-box). 

4.3. Praca Konkursowa musi być przygotowana samodzielnie przez Uczestnika i nie może być nigdzie 

wcześniej opublikowana. 

4.4. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń 

Strony Konkursowej lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może wykluczyć Uczestnika 

Konkursu z udziału w Konkursie 

4.5. Organizator, Fundator VISA oraz Fundator Multikino powołają komisję w celu dokonania oceny Prac 

konkursowych i wyłonienia Uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do Nagród Głównych i Nagród 

Dodatkowych (dalej zwana „Komisją Konkursową”), której obrady odbędą się w dniu 28.04.2017 roku. 

4.6. Komisja Konkursowa dokona wyboru:  

- 6 Prac Konkursowych za które Uczestnikom będzie przysługiwała Nagroda Główna; 

- 10 Prac Konkursowych za które Uczestnikom będzie przysługiwała Nagroda Dodatkowa; 

(dalej zwani: „Zwycięzcy”). 

4.7. Komisja Konkursowa  dokonując wyboru Prace Konkursowych wskazanych w pkt 4.6 będzie 

weryfikować wymogi kultury językowej, oceniać oryginalność pomysłu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej Prac Konkursowych, które zawierają wulgaryzmy, ataki 

słowne w szczególności ze we względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania wzmiankujące podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora, Fundatora VISA, Fundatora 

Multikino. 

4.8. Uczestnik może otrzymać tylko jedną z poszczególnych nagród, wymienionych w punkcie 2.1. 

4.9. Komisja Konkursowa oprócz wyłonienia Zwycięzców dokona dodatkowo wyboru Prac Konkursowych w 

celu wyłonienia zwycięzców rezerwowych tj. sporządzi następujące listy rezerwowe: 

4.9.1. jedną składającą się z 6 (słownie: sześciu) Uczestników; Uczestnicy wpisani na listę 

rezerwową uzyskują prawo do Nagrody Głównej w przypadku gdyby któryś ze Zwycięzców nie 

odebrał Nagrody Głównej lub nie wykonał obowiązków związanych z odebraniem Nagrody 

Głównej, określonych w Regulaminie, poniżej.  

4.9.2. jedną składającą się z 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników; Uczestnicy wpisani na listę 

rezerwową uzyskują prawo do Nagrody Dodatkowej w przypadku gdyby któryś ze Zwycięzców 

nie odebrał Nagrody Dodatkowej lub nie wykonał obowiązków związanych z odebraniem 

Nagrody Dodatkowej, określonych w Regulaminie, poniżej. 

4.10. W przypadku, gdy  żaden z Uczestników wpisanych na  listę rezerwową nie odebrał Nagrody Głównej 

albo Nagrody Dodatkowej lub nie wykonał obowiązków związanych z odebraniem Nagrody Głównej albo 

Dodatkowej, określonych w Regulaminie, to Nagrody Główne albo Nagroda Dodatkowa pozostaje w 

dyspozycji Organizatora 

4.11. Uczestnik może uzyskać prawo do Nagrody Głównej albo Nagrody Dodatkowej oraz do Nagrody 

Gwarantowanej tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych Prac Konkursowych. 

 

5. Opodatkowanie nagród 

 

Przed wydaniem Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej, Organizator jako płatnik potrąci część pieniężną stosownej 

nagrody i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 11,11% zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. 

j. z 2012 r., poz. 361). Na wezwanie Organizatora, Zwycięzcy będą zobowiązani do niezwłocznego podania 

Organizatorowi danych wymaganych do rozliczenia podatkowego. 

 

 

http://www.multikino.pl/
mailto:bilety@multikino.pl
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6. Odpowiedzialność Organizatora 

 

6.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie 

ewentualnych reklamacji.  

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem 

Nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. 

 

7. Odbiór nagrody  

 

7.1. Zwycięzca w dniach 4-5 maja 2017 roku zostanie poinformowany przez Fundatora VISA o uzyskaniu 

prawa do Nagrody Głównej albo Nagrody Dodatkowej oraz sposobie jej odbioru poprzez  kontakt 

telefoniczny na numer telefonu, podany przez Zwycięzcę. 

7.2. Ze Zwycięzcami Fundator VISA kontaktuje się telefonicznie na swój koszt,. Fundator VISA  zastrzega sobie 

prawo do kontaktu tylko na numery zarejestrowane na terenie kraju, w którym urządzany jest Konkurs.  

7.3. Fundator VISA informuje, iż połączenia telefoniczne są wykonywane z numeru zastrzeżonego, w przypadku 

gdy dany Zwycięzca ma włączoną blokadę połączeń z numerami zastrzeżonymi, Fundator VISA nie ponosi 

odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z danym Zwycięzcą. 

7.4. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca zostaje poinformowany o dalszych krokach postępowania 

weryfikacyjnego. W celu przeprowadzenia powyższej rozmowy telefonicznej Fundator VISA podejmie 

łącznie 4 (słownie: cztery) próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez nieudaną próbę połączenia 

ze Zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 (słownie: pięć) sygnałów, włączenie 

się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z telefonu podanym przez Zwycięzcę numerem telefonu, 

czyli wyłączony telefon bądź włączona blokada połączeń numeru zastrzeżonego. Próby kontaktu ze 

Zwycięzcą podejmowane są dwukrotnie w ciągu jednego dnia, w co najmniej dwugodzinnych odstępach. 

Kolejne dwie próby podejmowane są kolejnego dnia. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie 

rozmowy próba ponownego połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. 

7.5. Fundator VISA zobowiązuje się dostarczyć Zwycięzcy informację o przyznaniu Nagrody Głównej albo 

przyznaniu Nagrody Dodatkowej poprzez wiadomość e-mail ,  

7.6. Fundator VISA  dostarczając  Zwycięzcy informację o przyznaniu Nagrody Głównej dodatkowo prześle, 

formularz danych osobowych, wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po 

otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zwycięzca powinien w terminie 2 dni 

roboczych,  przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail uzupełniony formularz danych osobowych o 

poniższe dane: 

7.6.1. swoje dane adresowe (adres zamieszkania lub zameldowania),  

7.6.2. numer PESEL,  numer  i seria ważnego paszportu, data ważności paszportu ; 

7.6.3. skan złożonego wniosku o wizę uprawniającej do wjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

albo numer  wizy uprawniającej do wjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uczestnik 

wpisany na listę rezerwową, w przypadku o którym 4.9.1., powyżej, na wezwanie Fundatora 

VISA, prześle Fundatorowi VISA skan złożonego wniosku o wizę uprawniającej do wjazdu do 

Stanów Zjednoczonych Ameryki albo numer  wizy uprawniającej do wjazdu do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki w terminie 1 dnia roboczego. 

7.6.4. dane gościa w zakresie określonym w pkt. 7.6.1 – 7.6.3, powyżej, który w dniu wyjazdu będzie 

miał ukończone osiemnaście lat i ze Zwycięzcą pojedzie do Nowego Jorku oraz 

7.7. Po weryfikacji Zwycięzców Nagrody Głównej przez Fundatora VISA na podstawie formularzy danych 

osobowych, Zwycięzca Nagrody Głównej otrzyma wiadomość e-mail z wzorem protokołu przyjęcia 

Nagrody Głównej „Zaświadczenie o przyznanej nagrodzie / protokół odbioru”. Po otrzymaniu 

wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zwycięzca Nagrody Głównej powinien w terminie 

2 dni roboczymi przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail: skan lub zdjęcie podpisanego 

protokołu przyjęcia Nagrody Głównej. 

7.8. Niezbędnym warunkiem odbioru Nagrody Głównej jest posiadanie przez Zwycięzcę Nagrody Głównej oraz 

gościa ważnej wizy na wjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki w terminie wyjazdu. Nie ma możliwości 

pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każdy Zwycięzca Nagrody Głównej oraz goście muszą ją uzyskać 

we własnym zakresie. O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie i w 

Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 

http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp.  
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7.9. Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest spełnienie wszystkich wskazanych powyżej wymagań.  

7.10. Nagrody Gwarantowane  będą przekazywane Uczestnikom drogą elektroniczną z adresu bilety@multikino.pl 

na podany przez Uczestnika, adres e-mail w terminie do 6 dni od wysłania ankiety , nie później jednak niż do 

27,04,2017 do godziny 23,59 . 

7.11. Nagroda Główna  oraz  Nagroda Dodatkowa zostaną wydane  Zwycięzcom  do dnia 26.06.2017 roku. 

Nagrody nieodebrane po dniu 30.06.2017 roku przepadają na rzecz Organizatora.  

 

8. Reklamacje 

 

8.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja reklamacyjna powołana 

przez Organizatora. 

8.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu z 

podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, zakresu żądania oraz rodzaju naruszenia 

regulaminu Konkursu. Reklamacja musi zostać wysłana w terminie do dnia12.05.2017 po upływie Okresu 

Konkursu w formie listu za potwierdzeniem odbioru na adres Agencja Promocyjno – Reklamowa KIORA ul. 

Majdańska 24 lok.2, 04-110 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Multikino”. 

8.3. Komisja reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

8.4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w terminie 

7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

9. Prawa autorskie 

9.1. Uczestnicy oświadczają, że są  wyłącznymi twórcami nadesłanych Prac konkursowych i z tego tytułu 

przysługuje im do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych, a nadto oświadczają, że 

ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora lub Fundatora z prac nie 

będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.  

9.2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 

9.3. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania Pracy konkursowej udziela 

Organizatorowi w celach związanych z realizacją Konkursu, w zamian za możliwość wygrania Nagrody, 

oraz Zwycięzca, z chwilą uzyskania prawa do Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej, udziela 

Fundatorowi VISA w dowolnym celu, w zamian za uzyskanie prawa do Nagrody Głównej lub Nagrody 

Dodatkowej , nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie 

zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do treści Pracy konkursowej 

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na 

których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób 

określony w lit. b, 

d. wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy 

prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a 

w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b, 

e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez 

względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 

9.4. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Fundatora VISA praw zależnych do Pracy konkursowej, w 

szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji Pracy konkursowej 

na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej oraz przenosi na Fundatora VISA prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich i zlecania wykonywania zależnych praw 

autorskich przez osoby trzecie. 

9.5. Fundator VISA nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych prac. 

mailto:bilety@multikino.pl
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9.6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec  Fundatora VISA przysługujących mu autorskich 

praw osobistych do utworów stworzonych lub wykonanych w ramach Konkursu, w sposób 

uniemożliwiający korzystanie z tych utworów przez Organizatora, Fundatora oraz upoważnia Fundatora 

VISA każdego z nich oddzielnie do wykonywania w jego imieniu osobistych przysługujących mu praw 

autorskich i wykonawczych do utworów będących przedmiotem Pracy konkursowej, a w szczególności 

do podejmowania decyzji o: 

9.6.1. sposobie oznaczenia utworów nazwiskiem i ewentualnie pseudonimem Uczestnika lub 

o pominięciu takiego oznaczenia, 

9.6.2. nienaruszalności utworu, 

9.6.3. respektowaniu zasady dochowania dobrego imienia Uczestnika w sytuacji, gdy istnieje 

potrzeba wprowadzenia zmian utworów, 

9.6.4. pierwszym udostępnieniu utworów publiczności, 

9.6.5. nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

9.7. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, 

a także od treści o charakterze erotycznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, 

bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

 

10. Ochrona danych osobowych 

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: 00-

032, Warszawa, ul. Przeskok 2), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000021086, kapitał 

zakładowy: 1 000 000,00 zł, NIP: 672-215-09-65.  

10.2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922). 

10.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia Zwycięzców, wysłania Nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania 

reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922.) oraz rozliczeń z urzędami skarbowymi. 

10.4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Konkursie.  

10.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

10.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przkaznie ich danych osobowych, powierzenie przez Administratora 

przetwarzania ich danych osobowych na rzecz/ przez Organizatora ,Fundatora VISA i Fundatora Multikino w 

celach związanych z realizacją postanowień niniejszego Regulaminy, a w szczególności wyłonienia 

Zwycięzców, przekazania Nagród oraz innym podmiotom zaangażowanym w przesyłkę lub wydanie Nagród. 

10.7. Dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie i trwale usunięte ze wszystkich nośników oraz zbiorów 

danych osobowych Administratora po upływie okresu możliwej kontroli skarbowej zgodnie z ustawą o 

rachunkowości. 

 
11. Postanowienia końcowe 

  
11.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach: 

www.multikino.pl oraz www.konkursykiora.pl  

11.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.  

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub zmianę 

innych danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienia o 

wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim 

przypadku Laureat traci prawo do nagrody. 

11.4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 

http://www.multikino.pl/
http://www.konkursykiora.pl/
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11.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 


