
Regulamin akcji promocyjnej: „WYGRAJ BILETY DO KINA” 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

„WYGRAJ BILETY DO KINA” – dalej zwanej „Promocją” 

1.2. Organizatorem Promocji jest Panta Plast Sp. z o.o. dystrybutor na Polskę produktów 

Unimax z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowa 12 wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000155174 (zwana w dalszej części „Organizatorem) 

1.3. Promocja będzie prowadzona na terenie całej Polski. 

1.4. Promocja polega na pokolorowaniu kolorowanki antystresowej, którą będzie można 

odebrać w wybranych punktach sprzedaży podczas zakupu produktów marki 

Unimax. 

1.5. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup co najmniej czterech sztuk 

długopisów Unimax oraz odebraniu i pokolorowaniu kolorowanki antystresowej.  

1.6. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2018 r. a kończy w dniu 31.08.2018 r.  

1.7. Uczestnik przystępując do promocji, oświadcza że zapoznał się z regulaminem i 

akceptuje jego wszystkie  punkty.  

 

2. Uczestnicy promocji 

2.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących obywatelami 

Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w promocji 

za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego przesłaną na adres 

organizatora. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą brać udział w 

promocji, ale w ich imieniu musi działać rodzic lub przedstawiciel ustawowy.  

W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że do udziału w promocji zgłasza się dziecko (podać 

imię i nazwisko) a w jego imieniu działa rodzić lub przedstawiciel ustawowy (podać 

imię i nazwisko). 

2.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

2.3. W trakcie trwania promocji każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 



2.4. Uczestnicy przystępując do Promocji oraz zgłaszając swoją pracę oświadczają, że 

posiadają pełnię praw do nich. Jednocześnie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie prac 

przez Organizatora w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, 

Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie.   

2.5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informację, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani.  

 

3. Warunki udziału w promocji 

3.1. Uczestnik aby wziął udział w promocji powinien spełnić wszystkie warunki 

regulaminu 

3.2. Zgłoszenie prac powinno odbyć się drogą elektroniczna wysyłają na adres: 

konkurs@pantaplast.com.pl 

3.3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się poniższe dane: 

- Imię, nazwisko, adres, 

- Numer telefonu, adres e-mail, 

- Skan pokolorowanej kolorowanki, 

- Skan paragonu zakupu produktów marki UNIMAX 

- Prace będą przyjmowane do 31.08.2018 r. włącznie.  

- Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu promocji będą odrzucone 

 

4. Ocena haseł reklamowych 

4.1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez 

Organizatora. W skład komisji wchodzą:  

Wiesław Kozanecki 

Łukasz Komorowski 

4.2. Nagrody będą przyznawane i przekazywane najpóźniej do 30.09.2018 r.  

4.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze trzy najciekawsze prace. Laureaci 

otrzymają nagrodę w postaci dwóch sztuk voucherów do kina każdy. 

4.4. Vouchery będą przeznaczone do sieci kin HELIOS 
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4.5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników 

Promocji. 

4.6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie 

lub/i drogą elektroniczną. 

 

5. Dane osobowe 

5.1. Dane osobowe Uczestników promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.). oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji. Dane osobowe nie 

będą wykorzystywane dla celów marketingowych. Każdy z Uczestników ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w promocji.  

5.2. Administratorem danych osobowych będzie PANTA PLAST SP Z O.O. ul. Szparagowa 

12, 91-211 Łódź. Uczestnicy promocji będą mieli prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz będą mogli zgłosić prośbę dotyczącą ich modyfikacji i usunięcia. 

5.3. Zgłaszając swój udział w promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych, m.in. umieszczanie na liście wyników publikowanej  

na stronie internetowej organizatora i/lub zostaną wykorzystane w inny sposób w 

celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. 

5.4. Nazwiska osób, którym zostanie przyznana nagroda opublikowane zostaną na 

stronie internetowej organizatora www.pantaplast.com.pl oraz na jego profilu 

społecznościowym Facebook. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.pantaplast.com.pl 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie 

naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 
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poinformuje uczestników na stronie internetowej www.pantaplast.com.pl co 

najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.  

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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