
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„HELIOZDRAPKA”

I. Postanowienia ogólne

§1

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „HELIOZDRAPKA” („Loteria”).

§2

Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka
Wiśniewskiego  13,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ  w  Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod numerem 0000254913  o  kapitale  zakładowym w wysokości
50.000  zł,  opłaconym  w  całości,  posiadająca  NIP:  7010016236,  posiadająca  numer  statystyczny
REGON 140487829 („Organizator”).

§3

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku. 

§4

Loteria prowadzona jest na obszarze miasta Gdańsk w kinach Helios:
a) Helios Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41C, 80-391 Gdańsk (zwany dalej „Helios Gdańsk”),
b) Helios Gdańsk Forum, Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk (zwany dalej „Helios Forum”),
c) Helios  Gdańsk  Metropolia,  ul.  Kilińskiego  4,  80-452  Gdańsk  (zwany  dalej  „Helios

Metropolia”),
zwanych dalej łącznie Kinem lub Kinami.  

§5 

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych  (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.).

§6

Czas trwania Loterii obejmuje okres od 01.10.2018 roku do 15.02.2019 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. 

§7

Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 01.10.2018 roku do dnia 15.02.2019 roku na
stronach  Kin  (Helios  Gdańsk:  www.helios.pl/2,Gdansk/StronaGlowna/;  Helios  Forum:
www.helios.pl/58,Gdansk/StronaGlowna/;  Helios  Metropolia:
www.helios.pl/49,Gdansk/StronaGlowna/) oraz w biurze Organizatora tj. Biuro Grzegrzółka &Ko Sp.
z o.o. ul. Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia).

http://www.helios.pl/49,Gdansk/StronaGlowna/
http://www.helios.pl/58,Gdansk/StronaGlowna/
http://www.helios.pl/2,Gdansk/StronaGlowna/


II. Warunki uczestnictwa w Loterii

§8

1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat. 

2. Uczestnikiem  Loterii,  z  zastrzeżeniem  pozostałych  punktów  regulaminu,  staje  się  osoba
uprawniona w myśl pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu, która w terminie od dnia 01.10.2018 roku do
dnia 30.11.2018 roku spełni łącznie poniższe warunki:

a. dokona zakupu nie mniej  niż jednego,  dowolnego biletu na film do Kina („Zakup
promocyjny”), 

b. przystąpi do Loterii w jeden ze sposobów określonych w §11-12. 
3. Uczestnikami  Loterii  jak  również  odbiorcami  Nagród  w  Loterii  nie  mogą  być:  pracownicy

Organizatora  oraz  pracownicy  Helios  Spółka  Akcyjna  (Al.  Kościuszki  17,  90-418  Łódź).
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy  o  pracę  jak  i  osoba  współpracująca  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  (np.  na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

4. Uczestnik jest zobowiązany zachować bilet oraz dowód wygrania nagrody w celu odbioru nagrody.
Jeden bilet oraz jeden dowód wygrania nagrody upoważnia Uczestnika do odbioru tylko jednej
nagrody.

III. Nagrody

§9

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody: 
a) nagrody I stopnia w postaci kamer sportowych z akcesoriami o wartości 155,35 zł brutto – 30

nagród o łącznej wartości 4.660,50 zł brutto,
b) nagrody II stopnia w postaci głośników JBL o wartości 114,14 zł brutto – 30 nagród o łącznej

wartości 3.424,20 zł brutto,
c) nagrody III stopnia w postaci kubków termicznych o wartości 43,30 zł brutto – 200 nagród o

łącznej wartości 8.660,00 zł brutto,
d) nagrody IV stopnia w postaci maskotek o wartości 14,82 zł brutto – 150 nagród o łącznej

wartości 2.223,00 zł brutto,
e) nagrody V stopnia w postaci nośników pendrive o pojemności 8 GB i wartości 14,82 zł brutto

– 150 nagród o łącznej wartości 2.223,00 zł brutto
f) nagrody VI stopnia w postaci kubków ceramicznych o wartości 14,15 zł brutto – 440 nagród o

łącznej wartości 6.226,00 zł brutto
2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 27.416,70 zł brutto. 

IV. Sposób przyznawania nagród w Loterii

§10

1. Nagrody w Loterii przyznawane są na podstawie kuponów z informacją o wygranej lub jej braku
pokrytą  farbą  zdrapkową  („Zdrapka”)  oraz  na  podstawie  wyników  wirtualnej  zdrapki  („E-
zdrapka”) dostępnej na stronie www.helioszdrapka.pl. 

2. W dniu 01.10.2018 roku w godzinach 9:00-10:00 w biurze Organizatora przy ul.  Floriańskiej
6/13D w Warszawie (03-707) odbędzie się losowanie nagród,  które zostaną wprowadzone do
systemu informatycznego udostępnionego Uczestnikom Loterii na stronie www.helioszdrapka.pl
obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii.  System informatyczny służy do sprawdzania, czy
Uczestnik wygrał nagrodę. W trakcie losowania rozlosowane zostaną następujące nagrody:
6 nagród I stopnia,
6 nagród II stopnia,
40 nagród III stopnia,

http://www.helioszdrapka.pl/
http://www.helioszdrapka.pl/


30 nagród IV stopnia,
30 nagród V stopnia,
88 nagród VI stopnia. 

3. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji  Loterii,  o której  mowa w § 14
niniejszego regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone ręcznie w
następujący  sposób:  nagrody  I-VI  stopnia:  dni  będą  losowane  z  puli  karteczek  zawierającej
oznaczenie  dat,  godziny  będą  losowane  z  puli  karteczek  zawierających  oznaczenie  godzin,
natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej karteczki z oznaczeniem minut
oraz sekund. Łącznie zostanie wylosowanych 200 Godzin do nagród w Loterii. Lista wyników
losowania  Godzin  jest  dokumentem  dostępnym  wyłącznie  dla  członków  Komisji  i  jest
dokumentem niedostępnym dla osób postronnych. Wszystkie nagrody wraz z odpowiadającymi
im  Godzinami  zostaną  wprowadzone  do  systemu  informatycznego  obsługującego  rejestrację
Zgłoszeń w Loterii bezpośrednio po zakończeniu losowania. 

4. Pozostałe  nagrody (800 nagród:  24 nagrody I  stopnia,  24 nagrody II  stopnia,  160 nagród III
stopnia, 120 nagród IV stopnia, 120 nagród V stopnia, 352 nagrody VI stopnia) będą stanowiły
pulę nagród do wygrania na kuponach z polem zakrytym farbą zdrapkową („Zdrapka”). 

V. Zasady gry o nagrody za pomocą Zdrapki

§11

1. W terminie  od  01.10.2018  do  30.11.2018  w  Kinach  wydawane  będą  Zdrapki.  Zdrapki  będą
wydawane przez obsługę danego Kina przed wejściem na salę kinową. Dodatkowo Organizator
może dystrybuować Zdrapki w centrach handlowych, których część stanowią Kina oraz w trakcie
eventów lub  wydarzeń,  w  których  będą  brali  udział  pracownicy  któregoś  z  Kin,  bądź  inne
upoważnione osoby. 

2. Uczestnik, który otrzymał Zdrapkę dokonuje jej sprawdzenia poprzez zdrapanie pola pokrytego
farbą  zdrapkową  Uczestnik  ma  prawo  do  nagrody, jeżeli  po  zdrapaniu  farby  zdrapkowej  na
Zdrapce znajduje się symbol/informacja o wygranej.  W takim przypadku Uczestnik wygrywa
taką  nagrodę,  jaka  jest  wskazana  na  Zdrapce.  Do  jednej  Zdrapki  wygrywającej  nagrodę
przypisana jest jedna nagroda. 

3. Uczestnik,  aby  móc  odebrać  nagrodę  w  Loterii  jest  zobowiązany  zachować  wygrywającą
Zdrapkę.

VI. Zasady gry o nagrody za pomocą E-zdrapki

§12

1. W terminie od godz.  11:00:00 dnia 01.10.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2018 roku
Uczestnik,  w celu sprawdzenia  wyniku Loterii  (czy wygrał  nagrodę,  czy nie)  może dokonać
Zgłoszenia,  które  polega  na  podaniu  w  formularzu  znajdującym  się  na  stronie
www.helioszdrapka.pl następujących  danych:  imienia  i  nazwiska  oraz  numeru  telefonu
Uczestnika.  Ponadto  Uczestnik  potwierdza  (poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola)
zapoznanie się i akceptację Regulaminu Loterii  oraz wskazuje, w którym Kinie będzie chciał
odebrać ewentualną wygraną,  po czym klika przycisk „Dodaj zgłoszenie”.  Po spełnieniu ww.
warunków następuje udostępnienie sześciu zakrytych pól tak zwanej dalej „eZdrapki”. Uczestnik
jest  zobowiązany odsłonić sześć pól  eZdrapki,  pod którymi ukryte są symbole.  W przypadku
wygrania nagrody po odsłonięciu zakrytych pól eZdrapki, trzy symbole będą identyczne, a na
ekranie  pojawi  się  symbol/informacja  o  wygranej  nagrodzie.  Uczestnik  wygrywa  taki  rodzaj
nagrody jaki jest wskazany na ekranie. W przypadku niewygrania nagrody po odsłonięciu pól
eZdrapki, nie będzie trzech identycznych symboli. Nie odsłonięcie przez Uczestnika wszystkich
pól  eZdrapki  uniemożliwia  odczytanie  wyniku Loterii  i  skutkuje  utratą  prawa do nagrody w
Loterii (w przypadku jej wygrania) - w takim wypadku nagroda ta pozostaje nierozdysponowana.
Momentem dokonania Zgłoszenia i  jego zapisania w systemie informatycznym jest  kliknięcie
pola „Dodaj zgłoszenie”. 

http://www.helioszdrapka.pl/


2. Nagroda przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy na stronie www.helioszdrapka.pl
dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 1 niniejszego paragrafu o wylosowanej Godzinie lub
jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej Godziny (w przypadku, gdy żaden z
Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). Warunkiem przyznania prawa do
nagrody,  którą  wygrał  Uczestnik  jest  odsłonięcie  wszystkich  zakrytych  pól  eZdrapki  oraz
posiadanie biletu do Kina zakupionego w ramach Zakupu promocyjnego w terminie wskazanym
w § 8 pkt 2. 

3. Uczestnik, który otrzyma prawo do nagrody na podany w Zgłoszeniu numer telefonu otrzyma
wiadomość  z  potwierdzeniem  wygranej  oraz  linkiem  do  strony  www  z  formularzem  do
uzupełnienia danych niezbędnych do wydania nagrody. Po uzupełnieniu formularza Uczestnik
otrzyma  mailowe  potwierdzenie  wygranej,  które  zawiera  informację  o  wygranej  nagrodzie,
informacje o sposobie jej odbioru oraz indywidualny kod. 1 indywidualny kod jest przypisany do
1 nagrody.

4. Z jednego numeru telefonu można dokonać Zgłoszenia maksymalnie raz dziennie.

VII. Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagród

§13

1. Wyniki zbiorcze loterii w postaci liczby wydanych nagród dostępne będą w biurze Organizatora
(ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa) do dnia 15.01.2019 roku. 

2. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród w Loterii.
3. Nagrody I-VI stopnia muszą zostać odebrane w biurze managera wybranego przez laureata Kina

do dnia 16.12.2018 włącznie.  Nagrody zostaną wydane za pisemnym potwierdzeniem odbioru
nagrody, odbiorem wygrywającej Zdrapki lub okazaniem mailowego potwierdzenia wygranej oraz
okazaniem i oznaczeniem dowolnego biletu na film do danego Kina (o którym mowa w § 8pkt
2a). W przypadku okazania mailowego potwierdzenia wygranej osoba wydająca nagrodę spisuje
indywidualny  kod  znajdujący  się  na  potwierdzeniu.  Oznaczony  bilet  a  także  mailowe
potwierdzenie wygranej, którego indywidualny numer został spisany, nie upoważnia do odbioru
kolejnej nagrody.

4. Niewydane nagrody pozostają własnością Organizatora.
5. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
6. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani

do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. 

VIII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§14

Organizator  powoła  jedną  osobę,  której  powierzy  funkcję  nadzoru  nad  urządzaniem  Loterii
promocyjnej.  Osoba  ta  zobowiązana  jest  posiadać  świadectwo  zawodowe  wydane  przez  Ministra
Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.). Dodatkowo nad
prawidłowością  przebiegu  Loterii  czuwa  powołana  przez  Organizatora  Komisja,  działająca  na
podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. 

IX. Postępowanie reklamacyjne

§15

1. Reklamacje  mogą  być  zgłaszane  nie  później  niż  do  dnia  15.01.2019  roku  na  adres  biura
Organizatora:  Biuro  Grzegrzółka&Ko sp.  z  o.o.,  ul.  Floriańska  6/13D,  03-707  Warszawa.  O
zachowaniu  terminu  do  wniesienia  reklamacji  decyduje  data  nadania  przesyłki  w  przypadku
wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia
przesyłki. 

http://www.helioszdrapka.pl/


2. Reklamacje rozpatruje Komisja.  Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w
formie pisemnej, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres biura
Organizatora, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. 

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu
zgłaszania  roszczeń  Uczestników  gier  hazardowych  (Dz.  U.  z  2010  roku  nr  118  poz.  793)
pisemna reklamacja  powinna zawierać imię i  nazwisko,  adres  Uczestnika gry, datę  i  miejsce
zdarzenia,  którego  dotyczy  roszczenie,  rodzaj  gry  oraz  treść  żądania.  Dodatkowo  pisemna
reklamacja powinna zawierać również dokładny opis i powód reklamacji

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później  niż  do  dnia  15.02.2019  roku  (włączając  w  to  wysyłkę  zawiadomienia  Uczestnika  o
wyniku reklamacji). 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. 

§16

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

X. Postanowienia końcowe

§17

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez
sąd powszechny.

§18

Administratorem  danych  osobowych  jest  Grzegrzółka&Ko  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą:  ul.  Janka
Wiśniewskiego  13,  81-335  Gdynia.  Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  w  celach
związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania loterii oraz dodatkowo
6 mies. jako czas niezbędny do obsługi reklamacji. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5
lat  liczony  od  roku  zakończenia  loterii  w  celu  udokumentowania  jej  wyników  zgodnie  z
obowiązującymi przepisów prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy
Loterii  mają  prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych,  ich  sprostowania/  uzupełnienia/
usunięcia/  przenoszenia  jak  też  prawo  do  ograniczenia  bądź  wyrażenia  sprzeciwu  w  kwestii
przetwarzania.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  prawidłowego
przeprowadzenia  Loterii,  wydania  nagrody  i  ewentualnego  złożenia  reklamacji.  Administrator
wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  skontaktować  poprzez  email:
iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora.


