
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2023

Regulamin  akcji „Happy Seats: Dzień babci, Dzień Dziadka” 
realizowanej w Kinie Górnik 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek z siedzibą w Szydłowcu
26-500, ul. Sowińskiego 2 – administrator Kina Górnik, zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin stanowi podstawę organizacji akcji oraz określa prawa i obowiązki uczestników.

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 
warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą 
brać udział w wydarzeniu tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie uczestnicy posiadający bilet na seanse objęte 
akcją w dn. 21.01.2023 i 22.01.2023.

3. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy Organizatora.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
5. Seanse objęte akcją to:  "Whitney Houston: I wanna dance with somebody (w dn. 

21.01.2023 godz. 19:50), "Mumie" (w dn. 22.01.2023 godz. 14:30) oraz "Ślub 
doskonały" (22.01.2023 godz. 18:00)

III. Zasady i przebieg akcji oraz zasady przyznawania nagród

1. 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest:
A. posiadanie ważnego biletu na seans biorący udział w akcji
B. obecność na seansie.

2. Uczestnik, kupując bilet na seans objęty akcją, ma szansę na odbiór nagrody niespodzianki.
3. Numery miejsc na sali kinowej, które uprawniają do odbioru nagrody, zostały wybrane przez 

pracowników SCK – Zamek na cały okres trwania akcji.
4. Do odbioru nagrody mają prawo osoby, które znajdą na swoim fotelu kartę z informacją o 

wygranej.
5. Na każdym seansie biorącym udział w akcji zaplanowane jest 5 upominków.
6. W przypadku braku zajęcia przez widzów miejsc uprawniających do odbioru nagrody podczas 

seansu w dn. 21.01, wybrane na ten seans miejsca dodane zostaną do zwycięskich numerów 
podczas seansu w dn. 22.01.2023 - „Ślub doskonały”.

7. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w dn. objętym akcją, nagroda przepada.

IV. Nagroda

1. Nagrodą w akcji są upominki rzeczowe (kosmetyki, książki, zabawki) ufundowane przez 
Kinads Media.

2. Odbiór nagród następuje w kasie kina po każdym z seansów objętych akcją.
3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie karty z informacją o wygranej oraz ważnego biletu.



4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie uczestnika akcji.

5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 
zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

6. Nagroda nie podlega zwrotom, ani wymianom.

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące przebiegu akcji można zgłaszać mailowo na adres: 
kontakt@kinoszydlowiec.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika akcji oraz uzasadnienie reklamacji. 
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Akcja Happy Seats”.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników jest Szydłowieckie Centrum 

Kultury - Zamek Centrum Kultury Zamek. W sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji, na 
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
UE (dalej: „RODO”).

6. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane w celu realizacji akcji oraz 
wydania nagrody.

VI. Postanowienia końcowe 
1. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.
2. 2. Biorąc udział w akcji, uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
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