Regulamin konkursu filmowego Wawalove
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki
177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373814
posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 311.005.000 zł
(dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej
"Regulamin").
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie trzech
przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji
Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie
decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w
tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.02.2013 r. o godzinie 13:00:00, a kończy się dnia
20.02.2013 r. o godzinie 13:00:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane
„Uczestnikami”), które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi
na pytanie konkursowe: ”W jakich innych trzech polskich filmach fabularnych
występował aktor odgrywający w filmie „Last Minute” rolę Tomasza?”,
c) prześlą odpowiedź na pytanie konkursowe na adres email konkurs@firma.o2.pl i
d) zatytułują maila z odpowiedzią na pytanie konkursowe „Premiera - udział w
konkursie filmowym” lub „Pokaz przedpremierowy – udział w konkursie
filmowym” przy czym od tytułu maila zależy wybór seansu filmowego, na którym
Uczestnik chce zrealizować nagrodę, oraz
e) podpiszą odpowiedź na pytanie konkursowe swoim imieniem lub pseudonimem.
2. Nadesłane przez Uczestnika zgodnie z ust. 1 lit. c) elementy (tytuł maila, imię lub nick
Uczestnika, adres e-mail, wykonane zadanie konkursowe) zwane są dalej łącznie w
niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji
lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod
uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców, mogą być także
usunięte przez Organizatora, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z
tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o tym,
czy Zgłoszenie narusza postanowienia niniejszego ustępu.
4. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w
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Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie mogą w nim być
wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom
trzecim.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika
postanowień Regulaminu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące
z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje
czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z
innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału
w Konkursie.
2. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie z jednego adresu mailowego.
3. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie ośmioro (8) zwycięzców. Zwycięzcy
zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. Zwycięzcami zostanie:
a) pięciu (5) pierwszych Uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie
konkursowe oraz zatytułują maila: „Premiera - udział w konkursie filmowym”,
b) trzech (3) pierwszych Uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie
konkursowe oraz zatytułują maila: „Pokaz przedpremierowy – udział w konkursie
filmowym”.
4. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailowo na adres, z którego zostało
wysłane jego Zgłoszenie i nie później niż w przeciągu 12 godzin od dnia zakończenia
Konkursu.
6. W terminie nie dłuższym niż 12 godzin od dnia wysłania przez Organizatora
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim zwycięzca zobowiązany jest
odesłać (z tego samego adresu mailowego, z którego przesłał Zgłoszenie) pocztą
elektroniczną, na adres konkurs@firma.o2.pl swoje imię i nazwisko.
7. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym
terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli
będą one niezbędne w celu przekazania nagrody.
8. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę bezpośrednio w kinie, w którym można
zrealizować bilet, podając swoje imię i nazwisko. Nagrodę można odebrać tylko
osobiście.
9. Nieodebranie nagrody do dnia 21.02.2013r. do godz. 19.00 jest równoznaczne z
rezygnacją z nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek
roszczenia. Nagroda zostanie wydana wyłącznie do rąk zwycięzcy. Podczas wydania
nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, legitymacja).
§ 4 Nagrody
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1. W Konkursie przewidziano osiem (8) nagród:
a) pięć biletów dla dwóch osób na premierę filmu pt. „Last Minute” w kinie
Multikino – Złote Tarasy w Warszawie – pokaz filmu 21.02.2013r. o godz. 20.00,
b) trzy bilety dla dwóch osób na pokaz przedpremierowy filmu pt. „Last Minute” w
kinie Cinema City – Promenada w Warszawie – pokaz filmu 21.02.2013r. o
godz.19.00.
Wartość jednej nagrody (jednego biletu dla dwóch osób) to:
a) 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) – na pokaz premierowy
b) 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) - na pokaz przedpremierowy.
Bilet można będzie zrealizować w dniu 21.02.2013 r. wg określonych godzin pokazów
filmu, co oznacza, że po tym terminie nagroda przepada, niezależnie od faktu
odebrania biletu przez zwycięzcę. Zwycięzca otrzyma bilet możliwy do zrealizowania
w tym mieście, które wskazał w tytule maila zgodnie z § 2 ust. 1 lit d) Regulaminu.
2. Bilet wygrany w Konkursie uprawnia do udziału tylko w pokazie filmu pt. „Last
Minute”.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa
zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej. Organizator
zastrzega sobie prawo przekazania Uczestnikowi, w porozumieniu z Uczestnikiem,
biletu na inny film niż wskazany w ust. 1 jeżeli przekazanie Uczestnikowi nagrody
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będzie niemożliwe lub znacznie
utrudnione. Uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
Organizatora z tego tytułu.
4. Uczestnik może w Konkursie wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku uznania
przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już jedną nagrodę w Konkursie, Uczestnik
traci prawo do kolejnej nagrody.
5. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa
do nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego
Uczestnika Konkursu. Nowego zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa. Komisja
Konkursowa wskaże jako zwycięzcę kolejną osobę która odpowiedziała prawidłowo
na pytanie konkursowe i spełniła pozostałe warunki Regulaminu a nie otrzymała
nagrody.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej.
Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia
Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem
Organizatora: o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177, 02-231
Warszawa z dopiskiem "Konkurs Filmowy Wawalove Reklamacja". Reklamacje
zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne.
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§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia
przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek
kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne
nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których
przesyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z
dobrymi obyczajami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe zrealizowanie przez
organizatorów pokazów kinowych (kina) ich obowiązków wskazanych niniejszym
Regulaminem, w szczególności prawidłowe wydanie biletów zwycięzcom,
organizowanie pokazu kinowego, częstotliwość seansów i zamieszczanie filmu w
repertuarze. Za prawidłowe zrealizowanie tych obowiązków odpowiada organizator
pokazu kinowego.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Wawalove.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu
Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych
przez Uczestników.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu
obowiązujących przepisów jest Organizator. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu
będą przetwarzane w siedzibie Organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o
usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres
Organizatora: o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177, 02-231
Warszawa. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez
Uczestników dobrowolnie.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych zawartych w Zgłoszeniu.
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w
szczególności w sposób wskazany w ust. 6.
6. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2
ust. 1 lit. c) udziela Organizatorowi prawa do wykorzystywania Zgłoszenia lub jego
elementów w serwisie Kafeteria poprzez jego publikację.
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7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
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