
KONKURS – Ty też zostań detektywem!  

 
REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty. 

2. Czas trwania konkursu: 12 do 30 października 2016 r. 
3. Pula nagród: 5 podwójnych biletów na uroczystą premierę z 

udziałem aktorów dubbingujących 5 listopada 2016 w kinie 
Muranów w Warszawie, 50 podwójnych biletów na film 
„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra”, 20 
książek z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” z 
autografem Autora, 40 książek z serii „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai”, 500 map Valleby. 

4. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wybranym przez 
jury spośród wszystkich osób, które spełnią łącznie 
następujące kryteria: 

a) prawidłowo rozwiążą zagadki i otrzymają hasło 
umieszczone na stronie internetowej Konkursu 

b) wyślą jedno lub kilka zdań by najciekawiej i 
najoryginalniej uzasadnić chęć obejrzenia filmu pt: 
„Detektywistyczne Biuro Lasesego i Mai. Stella 
Nostra”. 

c) Podadzą adres e-mail 
5. Jury składać się będzie z 2 osób wybranych ze 

Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. 
6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie 

następujących zasad: 
a) 2 listopada 2016 r. odpowiedzą na e-maila z informacją o 
wygranej, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, 
adres zamieszkania) potrzebne do przekazania nagród. 

7. Nagroda, o której mowa w treści konkursu, nie podlega 
wymianie na świadczenie gotówkowe. 

8. Można wysłać tylko jedno zgłoszenie z tego samego adresu 
e-mail. Każdy adres e-mail bierze udział w konkursie tylko 
jeden raz, bez względu na ilość udzielonych przy jego użyciu 
odpowiedzi. 



9. W przypadku zwycięzców, którzy wskażą taki sam adres do 
korespondencji, na wskazany adres zostanie wysłana jedna 
nagroda. 

10. Lista osób nagrodzonych zostanie również opublikowana na 
stronach portalu www.kinodzieci.pl i fb kinodzieci 

11. Każdy Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania 
swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-
mail, celem doręczenia nagrody. Odmowa podania 
przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją z 
nagrody. 

12. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia gotowości 
przyjęcia nagrody Zwycięzcą zostanie kolejna osoba, która 
spełni warunki opisane w punktach 3 i 5. 

13. Udzielenie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi oznacza 
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 
zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie 
jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której 
mieszka na stronach portalu portalu www.kinodzieci.pl i fb 
kinodzieci 

14. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w Konkursie 
wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych.  

15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, 
przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, 
współpracującym przy organizacji konkursu/fundatorom 
nagród, danych osobowych przez Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty celem wykonania zobowiązań Stowarzyszenia 
Nowych Horyzontów jako organizatora konkursu, zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 
roku. 

16. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu 
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawienia lub usunięcia. 

17. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na 
adres e-mailowy: konkurs@kinodzieci.pl 

18. Decyzja Organizatora konkursu co do wskazania laureatów 
Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 

   
 

  



    

  

 

   


