
Regulamin akcji promocyjnej „60 tysięcy widzów na 60 lat kina”. 

I. Postanowienia ogólne 

I.1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „60 tysięcy widzów na 

60 lat kina”, zwanej dalej Akcją. 

I.2. Organizatorem Akcji jest Centrum Sportu i Kultury  z siedzibą w Garwolinie, ul. Żwirki i 

Wigury 16, 08-400 Garwolin, NIP 826-17-63-936, Regon 000285451, zwane dalej 

Organizatorem. 

I.3. Akcja ma na celu pobicie rekordu oglądalności w Kinie „Wilga”. Uczestnicy Akcji biorą 

udział w losowaniu nagród. 

I.4. Akcja trwa od 3 listopada do 29 grudnia. 

II. Uczestnicy akcji  promocyjnej i warunki udziału 

II.1. Uczestnikami Akcji są widzowie Kina „Wilga”, którzy w dniach od 3 listopada do 29 

grudnia 2016r. obejrzą film w kinie oraz wyrażą chęć wzięcia udziału w losowaniu poprzez 

wrzucenie biletu do specjalnego pojemnika ustawionego w kasie kina i bufecie. 

II.2. Na odwrocie biletu należy podać swoje imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. 

II.3. Uczestnikami akcji są wszyscy widzowie kina – bez względu na wiek. 

II.4. Każdy widz ma prawo wrzucić do skrzynki tyle biletów, ile filmów obejrzał podczas 

trwania promocji. Z każdego seansu jedna osoba może wrzucić do pojemnika jeden bilet. 

II.5. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz 

ich najbliższe rodziny (pierwszy i drugi stopień pokrewieństwa). 

III. Nagrody 

III.1. Spośród osób biorących udział w Akcji zostaną rozlosowane nagrody: bon 500 zł do 

sklepu Komputronik ufundowany przez Ubezpieczenia Robert Nowakowski, Day SPA 

ufundowany przez Talaria Resort&SPA, rower ufundowany przez sklep rowerowy Marka 

Jańca oraz dwie dwuosobowe kolacje w restauracji Sulbin. 

III.2. Losowanie odbędzie się podczas ostatniego seansu filmowego w roku 2016 (zgodnie z 

grudniowym repertuarem). Do losowania nagród zaproszony zostanie jeden z widzów. 

III.3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.csik.garwolin.pl dnia 

03.01.2017. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie. 

III.4. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zgłoszenie się do Organizatora w ciąg 12 dni od 

daty opublikowania listy zwycięzców z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

http://www.csik.garwolin.pl/


III.5. Każda z osób biorących udział w Akcji może wygrać tylko jedną nagrodę. W 

przypadku, gdy osoba zostanie wylosowana po raz drugi, losowanie tej konkretnej nagrody 

zostanie unieważnione i przeprowadzone jeszcze raz.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

IV.1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez 

siebie danych osobowych dla potrzeb przekazania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)". 

IV.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim i nie 

zostaną wykorzystane w innych celach niż odbywających się w ramach Akcji. 

 

IV.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

IV.4. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora. 


