
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Tie-Break GieKSy? Ale kino!” jest GKS GieKSa Katowice S.A. ul. Bukowa 
1A, 40-108 Katowice, NIP:954-268-28-68 

2. Fundatorem nagród jest Kino Helios Polska Katowice (ul. Kościuszki 229, Katowice).

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/GKSSiatkowka (zwanej dalej 
“Fanpage”) w poście konkursowym.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem 
pracowników Organizatora.

2. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małzonkowie, krewni 
lub powinowaci w linii prostej, a takze osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki 
lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspolnym gospodarstwie domowym.

3. Wziecie udziału w Konkursie jest dobrowolne.

4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, ze uczestnik Konkursu zapoznał sie z 
udostepnionymi mu zasadami Konkursu okreslonymi w Regulaminie oraz je akceptuje.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie 
Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do 
Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.

6. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji 
serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Organizatora.

§3

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa od momentu umieszczenia na Profilu Organizatora posta zawierającego zasady 
konkursu „Tie-break GieKSy? Ale kino!”.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie na adres media@gkskatowice.eu pracy 
konkursowej w formie graficznej na temat określony przez Organizatora Konkursu wraz z imieniem i 
nazwiskiem Uczestnika Konkursu.

4. Termin nadsyłania prac konkursowych mija w sobotę 17 października 2020 r.

5. Nagrody otrzymuje pięciu uczestników Konkursu, których prace zostaną wyróżnione przez 
Organizatora Konkursu.  

§ 3. NAGRODA
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1. Nagrodą jest pięć podwójnych zaproszeń do Kina Helios Katowice (ul. Kościuszki 226, Katowice) 
oraz zestawy gadżetów ufundowanych przez Organizatora Konkursu.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika oraz za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w 
szczególności za zmianę adresu mailowego uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 
przyznano nagrodę.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie 
https://www.facebook.com/GKSSiatkowka w kolejnym dniu roboczym następującym po zakończeniu 
konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do podania  zwycięzców na Fanpage'u.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie w komentarzu pod 
postem. Osoby nagrodzone są zobowiązane do wysłania wiadomości na adres mailowy 
media@gkskatowice.eu w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 
Organizatora z dopiskiem „Tie-break z GieKSą”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
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