
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Gdyby nie Piłsudski…” 

(dalej: „Regulamin”) 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu „Gdyby nie Piłsudski…” (zwanego dalej: „Konkurs”) jest spółka pod 

firmą Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana 

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

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000284604, REGON: 013122196, NIP: 521-28-93-057, BDO: 000105901, kapitał zakładowy: 

88.033.230,90 zł (w całości wpłacony) (zwana dalej: „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod adresem 

http://www.multikino.pl/konkurspilsudski (zwana dalej: „Podstrona konkursowa”). 

 
 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1.  Konkurs trwa od dnia 13 września do dnia 30 listopada 2019 r. (dalej: „Okres Trwania 

Konkursu”). 

 
 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (dalej: 

„Uczestnik”). 

3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin, a 

także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez 

członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia oraz małżonkowie wymienionych osób, a także osoby pozostające we 

wspólnym pożyciu. Organizator zastrzega, że – z wyłączeniem pracowników - nie ma 

obowiązku każdorazowej weryfikacji powyższego wyłączenia w stosunku do wyżej 

wymienionych kategorii osób. 

3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

3.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

3.4.1. zakup min. 15 biletów szkolnych na seans filmu „Piłsudski” (dalej: „Wydarzenia”), 

wyświetlany w kinie pod marką Multikino na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 

„Kina”), w Okresie Trwania Konkursu i potwierdzenie tego faktu poprzez załączenie skanu 

biletów, potwierdzającego zakup w formularzu zgłoszeniowym na Podstronie konkursowej; 

data zakupu biletu nie może być późniejsza niż data zgłoszenia konkursowego; 

3.4.2. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego do Konkursu oraz przesłanie Pracy Konkursowej, o której 

mowa w pkt 3.7 Regulaminu poprzez Podstronę konkursową. 

3.5. Repertuar Wydarzeń, w których udział uprawnia do przystąpienia do Konkursu oraz otrzymania 

formularza zgłoszeniowego, publikowany będzie na stronie internetowej www.multikino.pl wraz 

z publikacją bieżącego repertuaru Kina oraz w zakładce www.multikino.pl/szkoly. 

3.6. W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu należy: 
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3.6.1. podać dane Szkoły oraz opiekuna klasy przystępującej do Konkursu tj.: imię, nazwisko, 

adres e-mail i nr telefonu wychowawcy/opiekuna klasy, nazwę klasy i liczbę uczniów w 

klasie oraz nazwę i adres szkoły, 

3.6.2. udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i  w zakresie związanym  

z uczestnictwem w Konkursie, 

3.6.3. złożyć oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, 

3.6.4. załączyć skan dowodu zakupu biletów, o których mowa w pkt 3.4.1, 

3.6.5. zamieścić pracę konkursową spełniającą wymagania wskazane w pkt 3.7. Regulaminu 

(dalej: „Praca Konkursowa”). 

3.7. Uczestnik poprzez Podstronę konkursową zamieszcza Pracę Konkursową stanowiącą film 

będący autorską interpretacją zadania konkursowego: „Gdyby nie Piłsudski… Stwórz film 

prezentujący sylwetkę i dokonania Józefa Piłsudskiego”. Film powinien spełniać poniższe 

kryteria: 

3.7.1. powinien być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników; 

3.7.2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści 

sprzecznych z prawem lub treści obrażających uczucia religijne; 

3.7.3. nie  może  zawierać  treści   reklamowych   dotyczących   jakichkolwiek  podmiotów, 

z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora, Nagrody; 

3.7.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich; 

3.7.5. czas trwania filmu powinien wynosić maksymalnie 120 sekund; 

3.7.6. film powinien spełniać poniższe wymagania techniczne: 

- rozdzielczość: 1920x1080, 

- aspekt obrazu: 1:1.78 (16:9), 

- format: mp4, avi lub mov (bitrate zapewniający dobrą jakość obrazu), 

- audio: stereo, 

- klatkaż (prędkość odtwarzania): 24 lub 25FPS; 

3.7.7. zwycięzcy będą zobowiązani dosłać w formie elektronicznej plik źródłowy filmu w 

terminie 5 dni od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej. 

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych  postanowień,  Organizator ma  prawo  

w każdym czasie wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. 

3.8. Każdy z Uczestników może przekazać nie więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy do 

Konkursu, z jedną Pracą Konkursową. W przypadku złożenia kilku formularzy lub kilku Prac 

Konkursowych przez tego samego Uczestnika, uwzględniana będzie wyłącznie pierwsza praca 

na pierwszym przekazanym formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. 

 
 

4. NAGRODY 

4.8. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody dla Uczestników (dalej: „Nagrody”): 

4.8.1. 50 szt. kuponów wymiennych na bilety na filmy 2D do kin sieci Multikino o terminie 

ważności 30.06.2020 r. (nagroda dla uczniów), voucher do sklepów sieci RTV EURO 

AGD na sprzęt komputerowy o wartości 2,000 zł brutto, o terminie ważności 

30.11.2020 r. (nagroda dla szkoły), nagrody książkowe o wartości 300 zł brutto 

(nagroda dla nauczyciela/opiekuna klasy) 

4.8.2. 25 szt. kuponów wymiennych na bilety na filmy 2D do kin sieci Multikino o terminie 



 

ważności 30.06.2020 r. (nagroda dla uczniów), voucher do sklepów sieci RTV EURO 

AGD na sprzęt komputerowy o wartości 1,500 zł brutto, o terminie ważności 

30.11.2020 r.  (nagroda dla szkoły), nagrody książkowe o wartości 200 zł brutto 

(nagroda dla nauczyciela/opiekuna klasy) (dalej: „Nagroda Druga”); 

4.8.3.  25 szt. kuponów wymiennych na bilety na filmy 2D do kin sieci Multikino o terminie 

ważności 30.06.2020 r. (nagroda dla uczniów), voucher do sklepów sieci RTV EURO 

AGD na sprzęt komputerowy o wartości 1,000 zł brutto, o terminie ważności 

30.11.2020 r. (nagroda dla szkoły), nagrody książkowe o wartości 150 zł brutto 

(nagroda dla nauczyciela/opiekuna klasy) (dalej: „Nagroda Trzecia”). 

4.9. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego 

rodzaju. 

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

4.11. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDAWANIE NAGRODY 

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 Prace Konkursowe (zawarte w prawidłowo wypełnionych 

formularzach zgłoszeniowych do Konkursu, przekazane zgodnie z pkt. 3.8), według własnego 

uznania, uwzględniając przy wyborze walory estetyczne i oryginalność każdej Pracy 

Konkursowej. 

5.3. Komisja przyzna jedną Nagrodę Główną Uczestnikom będącym autorami najlepszej Pracy 

Konkursowej w opinii Komisji (dalej: „Laureat Nagrody Głównej”), jedną Drugą Nagrodę 

uczestnikom, którzy w opinii Komisji zajmą drugie miejsce (dalej: „Laureat Drugiej 

Nagrody”) i jedną Trzecią Nagrodę uczestnikom, którzy w opinii Komisji zajmą trzecie miejsce 

(dalej: „Laureat Trzeciej Nagrody” oraz wspólnie: „Laureaci”). 

5.4. Laureat zostanie poinformowany o wygranej zgodnie z następującą procedurą: 

5.4.1. Organizator w okresie od 16 do 31 grudnia 2019 roku podejmie 4 próby nawiązania 

połączenia telefonicznego (w odstępach minimum jednodniowych) na  numer telefonu 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym;  

5.4.2. Niezależnie od prób nawiązania połączenia telefonicznego, Organizator powiadomi o 

wygranej poprzez wysłanie w okresie od 16 do 31 grudnia 2019 r. dwóch wiadomości e-

mail (w odstępach minimum jednodniowych) na adres e-mail wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

5.4.3. Za skuteczne poinformowanie o wygranej rozumie się: 

 odebranie osobiście przez Laureata co najmniej jednego połączenia telefonicznego, 

o którym mowa w pkt 5.4.1 powyżej i zadeklarowanie przez Laureata zamiaru 

odbioru Nagrody w miejscu i w terminie wskazanym lub uzgodnionym z 

Organizatorem podczas rozmowy telefonicznej, lub 

 odesłanie przez Laureata wiadomości zwrotnej w odpowiedzi na wiadomość e-mail 

z informacją o wygranej, w której  Laureat zadeklaruje zamiar odbioru Nagrody    

w miejscu i w terminie wskazanym w wiadomości email wysłanej przez 

Organizatora, przy czym wiadomość zwrotna Laureata powinna dotrzeć do 

Organizatora najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

5.5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi w terminie i miejscu wskazanym Laureatowi przez 

Organizatora, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty skutecznego poinformowania 

Laureata o Nagrodzie zgodnie z pkt. 5.4.3. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie 



 

dodatkowych danych niezbędnych do wydania Nagrody i podpisanie stosownego protokołu 

odbioru. Organizator i Laureat mogą w drodze porozumienia ustalić inne miejsce i inny termin 

wydania Nagrody, nie późniejszy jednak niż 3 dni od terminu wskazanego powyżej. 

5.6. W przypadku, gdy: 

5.6.1. Laureat nie odbierze żadnej z prób połączenia telefonicznego, ani nie odeśle 

wiadomości zwrotnej do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie zadeklaruje zamiaru odbioru 

Nagrody lub 

5.6.2. Laureat nie poda danych niezbędnych do wydania Nagrody, najpóźniej na 3 dni przed 

terminem wydania Nagrody lub nie odbierze Nagrody w sposób, w miejscu i terminie 

wskazanym w zgodnie z pkt 5.5. Regulaminu, lub 

5.6.3. Laureat zrzeknie się Nagrody lub zostanie wykluczony z Konkursu, 

- Laureat traci prawo do Nagrody, która przepada na rzecz Organizatora.  

5.7. Nazwa szkoły, klasy oraz dane osobowe Laureatów zostaną ogłoszone na stronie 

www.multikino.pl do dnia 7 stycznia 2020 roku. 

 
 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być  zgłaszane na adres Organizatora wskazany    

w pkt. 1.1. Regulaminu lub na adres e-mailowy:  edukacja@multikino.pl  w terminie 14 dni   od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 

2020 roku. 

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

6.3. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Gdyby nie Piłsudski 2019” oraz zawierać: 

imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji: 

6.4.1. listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji - w przypadku złożenia 

reklamacji w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu - 

ale bez podania adresu e-mail; 

6.4.2. e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji - w przypadku złożenia reklamacji w 

formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu – z podaniem 

adresu e-mail lub w przypadku złożenia reklamacji w formie e-maila; 

6.5. Roszczenia Uczestnika nieuwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania 

reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej we właściwym sądzie powszechnym. 

 
 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Administratorem danych osobowych jest Multikino S.A. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 

Warszawa, adres e-mail: edukacja@multikino.pl. Administrator danych osobowych powołał 

inspektora ochrony danych w osobie Michała Sztąberka, z którym można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@multikino.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres Organizatora 

wskazany powyżej z dopiskiem „IOD”. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem 

przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek 

dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej: 

7.1.1 w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz 

z zakończeniem Konkursu oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z 

Konkursem. 

7.1.2 w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 32 § 1 w zw. z art. 70 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia 

roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; 

7.1.3 w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć 

możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi 

przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji; 

7.1.4 w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących przy czym 

– o ile Uczestnik Konkursu wyrazi stosowne zgody, działania te wykonywane będą przez 

Organizatora (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane 

objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód. 

7.1.5 W przypadku utrwalenia w Pracy Konkursowej wizerunku, który kwalifikowałby się jako 

dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO – w celu realizacji założeń Konkursu tj. oceny i 

publikacji Prac Konkursowych (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, przy czym zgoda na przetwarzanie wizerunku dla ww. celu ma zastosowanie, gdy 

wizerunek obejmuje pojedynczą osobę tj. osoba ta nie jest elementem większej całości; 

powyższa zgoda powinna być zbierana na rzecz Organizatora bezpośrednio przez Uczestnika i 

bezzwłocznie udostępniona Organizatorowi na każde jego żądanie; analogicznie – Uczestnik ma 

obowiązek przekazać takiej osobie informacje zawarte w punkcie 7 Regulaminu); dane objęte 

powyższym celem będą przetwarzane do czasu wycofania zgód. 

7.2. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Uczestnik ma również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz w 

przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów. 

7.3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też 

podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 

zawartymi umowami powierzenia, w szczególności w zakresie usług IT, kurierskich oraz 

wsparcia w zakresie działań marketingowych. 

7.4. Organizator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,  

i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:  

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,  

w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;  

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;  

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ 

nadzorczy;  

d) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z 

podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), 

zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.  

w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista 

podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: 

https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje  

o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje 

żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.  



 

 
 

8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

8.1. Uczestnik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy Konkursowej 

zawartej w przekazanym przez niego formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, w szczególności 

posiada prawa, umożliwiające jej zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i publikowanie. 

8.2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Pracy Konkursowej, 

Uczestnik niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym przez Organizatora – wystąpi przeciwko 

takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a 

także pokryje całość roszczeń pokrytych przez Organizatora, lub do który pokrycia Organizator 

będzie zobowiązany, oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty Organizatora, włączając w 

to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej 

opisanych roszczeń osób trzecich. 

8.3. Laureat, w momencie wydania Nagrody w Konkursie, udziela Organizatorowi licencji bez 

dodatkowych opłat na korzystanie z Pracy Konkursowej w celach prezentacji laureatów 

konkursu obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji:      

utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do 

pamięci komputera, do sieci komputerowej, publiczne udostępnianie w całości lub w części w 

taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w sieci Internet, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, 

wyświetlanie, wykorzystywanie w materiałach promocyjnych czy informacyjnych, najem, 

dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje 

naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu 

nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez 

Internet. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. W Okresie Trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 

www.multikino.pl oraz w Kinach. 

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z 

nieprawidłowego podania danych osobowych lub zmiany danych osobowych, lub zgłoszenia 

żądania usunięcia danych osobowych, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu. W takim 

przypadku Nagroda przepada. 

9.3. W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami 

Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia. 

http://www.multikino.pl/
http://www.multikino.pl/

