Regulamin Konkursu
§ 1.
Organizator
Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest KPD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 61 w
Warszawie (02-595), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149386,
posiadająca nr NIP: 521-32-45-308 oraz nr REGON: 016375621.
§ 2.
Definicje
1.

„Pokaz” – projekcja w dniu 18 czerwca 2016 roku o godz. 17:00 zrekonstruowanego cyfrowo filmu pod
tytułem „Zew morza”

2.

„Konkurs” – transmitowany na żywo z Gdyni w dniu 18 czerwca 2016 roku ok. godz. 19:15 wybór
laureatów dwóch nagród głównych spośród uczestników Wydarzenia,

3.

„Wydarzenie” – Pokaz, a następnie Konkurs

4.

„Kino” – kino biorące udział w Wydarzeniu

5.

„Przedstawiciel kina” – osoba wyznaczona w Kinie do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Wydarzenia
w Kinie.

6.

„Zaproszenie” – opracowane graficznie i wydrukowane zaproszenie na Wydarzenie, które dostarczone
będzie do Kina w nakładzie odpowiadającym liczbie miejsc na sali, w której odbędzie się Wydarzenie. Na
odwrocie Zaproszenia zamieszczona będzie treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody
na wykorzystanie wizerunku w przypadku wygrania nagrody głównej. Aby wziąć udział w Konkursie,
uczestnik musi zaakceptować ww. zgody oraz wypełnić rubryki zawierające: imię, nazwisko, numer telefonu
oraz adres e-mail oraz przekazać wypełnione Zaproszenie Przedstawicielowi kina przed wejściem na salę
kinową.
§ 3.
Nagrody główne

1.

Nagrodami w Konkursie są dwie nagrody główne przeznaczone dla widzów, którzy wezmą udział w
Konkursie.

2.

Nagrodą główną w Konkursie jest dwuosobowe zaproszenie na 41. Festiwal Filmowy w Gdyni w terminie od
19-24 września 2016 roku gwarantujące: pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia,
akredytacje oraz wstęp na pokazy specjalne 41. FFG.
§ 4.
Warunki uczestnictwa w Konkursie

Do udziału w Konkursie uprawnione są wszystkie osoby, które:
1)

są pełnoletnie;

2)

są uczestnikami Wydarzenia w dniu 18 czerwca 2016 roku od godz. 17.00;

3)

uzyskały prawo uczestniczenia w Wydarzeniu poprzez otrzymanie od osoby upoważnionej w Kinie
bezpłatnego Zaproszenia dostarczonego do Kina przez KPD;

4)

udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz
zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku wygrania głównej nagrody poprzez zaznaczenie
odpowiednich rubryk na odwrocie Zaproszenia;

5)

wypełniły rubryki: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz zamieściły podpis na odwrocie
Zaproszenia;

6)

przekazały wypełnione Zaproszenie pracownikowi Kina przy wejściu na Wydarzenie;

7)

są obecne w Kinie podczas Konkursu;

8)

w przypadku wygrania nagrody głównej zgłoszą się na scenę po wywołaniu zgodnie z § 6 ust. 9
niniejszego regulaminu;

9)

w razie wątpliwości dotyczących pełnoletności i tożsamości laureata, na życzenie Przedstawiciela kina
okażą dowód tożsamości.
§ 5.
Rejestracja uczestników

1.

Uczestnik Wydarzenia zainteresowany udziałem w Konkursie przekazuje Przedstawicielowi kina wypełnione
Zaproszenie przed wejściem na Pokaz.

2.

Przedstawiciel kina po zebraniu Zaproszeń od uczestników Wydarzenia zainteresowanych udziałem w
Konkursie nanosi we wskazanym miejscu na każdym otrzymanym Zaproszeniu kolejny numer od 1 do n
(numery powinny być duże i czytelne).

3.

W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prawidłowo wypełnione Zaproszenia.

4.

Przedstawiciel kina do godziny 18:00 przesyła drogą mailową, na adres wskazany w umowie między
Organizatorem a Kinem, liczbę Zaproszeń biorących udział w Konkursie w Kinie.

5.

Zamieszczenie przez uczestnika Wydarzenia danych osobowych na Zaproszeniu jest dobrowolne i
jednocześnie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie oraz służy do potwierdzenia tożsamości podczas
odbioru nagrody.
§ 6.
Wybór laureatów nagród głównych

1.

Laureaci dwóch nagród głównych zostaną wyłonieni w trakcie Konkursu transmitowanego na żywo do
wszystkich Kin uczestniczących w Wydarzeniu.

2.

Wybór laureata nagrody głównej będzie dwuetapowy.

3.

W pierwszym etapie zostanie wybrany losowo jeden numer Kina. Każdemu kinu uczestniczącemu w
Wydarzeniu przypisany został unikalny numer zgodny z numerem umowy o uczestnictwie w projekcie pn.
„Zew Gdyni! Daj się zaprosić na Festiwal!”

4.

Wybrany numer Kina odczyta prowadzący Konkurs, sprawdzi ten numer na liście Kin i ogłosi wybrane Kino.

5.

Następnie prowadzący Konkurs połączy się telefoniczne z Przedstawicielem kina na wcześniej uzgodniony
numer telefonu mobilnego, o którym mowa w Umowie z podmiotem prowadzącym to Kino.

6.

W drugim etapie zostanie wybrany losowo jeden numer zaproszenia spośród numerów zaproszeń
zarejestrowanych w Kinie wybranym w pierwszym etapie Konkursu.

7.

Wybrany losowo w trakcie drugiego etapu Konkursu numer Zaproszenia zostanie odczytany przez
prowadzącego Konkurs.

8.

Przedstawiciel Kina wybranego w pierwszym etapie wybiera Zaproszenie z wybranym numerem,
przydzielonym mu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu i odczytuje imię i nazwisko zdobywcy nagrody. Jeśli po
trzykrotnym wyczytaniu osoba ta nie zgłosi się po nagrodę odbędzie się ponowny wybór laureata nagrody
głównej.

9.

Przedstawiciel kina po wyłonieniu laureata/laureatki poprosi go/ją o przejście np. do foyer kina skąd
odbędzie się krótka rozmowa telefoniczna na żywo z laureatem.

10. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej odbędzie się wybór laureata drugiej nagrody głównej na zasadach
określonych w ust. 2-10 powyżej.
11. Laureat nagrody głównej oraz ewentualne osoby wybrane, które nie zgłosiły się po odbiór nagrody głównej
nie biorą udziału w wyborze laureata drugiej nagrody głównej.
§ 7.
Losowanie nagród dodatkowych
1.

Jeśli podmiot prowadzący Kino wyrazi wolę przeprowadzenia we własnym zakresie konkursu
towarzyszącego Wydarzeniu obejmującego np. losowanie nagród dodatkowych wśród widzów obecnych w
Kinie po Wydarzeniu, KPD zapewni trzy nagrody na potrzeby takiego konkursu.

2.

Konkurs wskazany w ust. 1 może zostać zorganizowany po zakończeniu Wydarzenia na zasadach
określonych przez podmiot prowadzący Kino z zastrzeżeniem, że Laureaci nagród głównych nie biorą
udziału w tym konkursie.
§ 8.
Komisja konkursowa

1.

W skład komisji wchodzą: przedstawiciel KPD Sp. z o.o., przedstawiciel Miasta Gdyni, przedstawiciel
Pomorskiej Fundacji Filmowej.

2.

Zadaniami komisji są:
1)

nadzór przebiegu Konkursu;

2)

rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych;

3)

zarządzenie ponownego wyboru laureata nagrody głównej, w przypadku nieobecności osoby wybranej;

4)

nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagród.
§ 9.
Postanowienia końcowe

1.

Niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia podmiot prowadzący Kino, w którym wybrano laureata nagrody
głównej prześle organizatorowi konkursu dane teleadresowe zwycięzców w celu dopełnienia formalności
organizacyjnych związanych z obecnością laureatów Konkursu na 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni.

2.

Nagrody wręczane w Konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

