
REGULAMIN KONKURSU – Wygraj podwójne wejściówki na film „Magic Mike. 

Ostatni taniec” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj podwójne wejściówki na film „Magic Mike. 

Ostatni taniec” i jest zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Portal informacyjny www.mojejaslo.pl (ul. Bryły 28, 38-200 

Jasło), zwany dalej Portalem, oraz kino Helios Krosno (ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno). 

3. Konkurs jest przeprowadzony w Internecie na Portalu informacyjnym mojejaslo.pl i na jego 

oficjalnym profilu Facebook’owym w terminie od 1 do 3 lutego 2023 r.  

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach  

i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 

regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego profilu 

Portalu informacyjnego www.mojejaslo.pl na Facebooku.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://mojejaslo.pl/uwaga-konkurs-wez-

udzial-w-konkursie-i-wygraj-podwojne-wejsciowki-na%20-film-magic-mike-ostatni-taniec 

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane zawodowo z Organizatorami oraz osoby 

lub firmy współpracujące z Organizatorami w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie 

mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej.  

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Konkurs polega na polubieniu postu na Facebooku i napisaniu w komentarzu pod nim 

swojego pomysłu na spędzenie walentynek.  

2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego na stronie mojejaslo.pl i na 

Facebooku do 3 lutego do godz. 18.00. 

3. Zwycięzcami konkursy zostaną autorzy dwóch najciekawszych według Redakcji komentarzy. 

4. Zwycięzcy zostaną niezwłocznie powiadomieni o wygranej. 

5. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialne będzie kino Helios Krosno. 

6. 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
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§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych umożliwiających przekazanie nagrody. 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 

oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

 

 


