REGULAMIN PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI ORANGE KINO LETNIE SOPOT – ZAKOPANE 2016
A. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem i fundatorem nagród w plebiscycie „Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane
2016” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Outdoor Cinema Ent. Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod
adresem: ul. Noakowskiego 16 lok. 34, 00-666 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS
0000454787. NIP: 701 – 037 – 30 – 77. Reprezentowany przez: Pawła Adamskiego – Prezesa Zarządu,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
B. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Plebiscyt Publiczności Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2016 przeprowadzany jest na
stronie internetowej projektu Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2016 o adresie:
www.OrangeKinoLetnie.wp.pl w zakładce „Plebiscyt publiczności” oraz w mobilnej aplikacji na
smartfony o nazwie Orange Kino Letnie dostępnej na kanale Orange w sklepach Google Play i App
Store w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku.
2. Wyniki plebiscytu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
projektu Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2016 o adresie: www.OrangeKinoLetnie.wp.pl
w zakładce „Plebiscyt publiczności” do dnia 7 września 2016 roku a także w dziale „Aktualności”
zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji na smartfony.
C. Nominacje
1. Nominowanymi do Plebiscytu Publiczności Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2016 są
filmy wyświetlane w Repertuarze Głównym Wakacyjnego Festiwalu Filmowego Orange Kino Letnie
Sopot – Zakopane 2016.
2. Nagrodę Publiczności przyznaje publiczność głosująca na stronie internetowej oraz w
aplikacji Orange Kino Letnie na smartfony.
D. Nagrody
1. Nagrodami w Plebiscycie Publiczności Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane 2016 są:
- 30 VIP Passów Orange Kino Letnie upoważniających do darmowego wejścia na Molo oraz zajęcia
miejsca w strefach VIP w Sopocie i w Zakopanem
- 2 bilety na spektakl „Mamma Mia” w Teatrze Roma
- buty firmy Le Coq Sportif
- t-shirt firmy Le Coq Sportif
- papierowy, wodoodporny piórnik z woven paper marki Pandamito
- voucher do kawiarni festiwalowej Koło Molo
- cały rząd na wybranym seansie w wybranym Multikinie na terenie Polski
- leżak Orange Kino Letnie z podpisami gwiazd filmowych
- spersonalizowany autograf od gwiazdy filmowej Orange Kino Letnie
- 6 opasek na rękę marki Carrera
- nakładka „rybie oko” na aparat telefoniczny marki Carrera
- słuchawki stereo marki Carrera
- okulary firmy Carrera, Model 113/s
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany Nagród. Jakiekolwiek roszczenia osób,
które wzięły udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są
wyłączone.
4. Niezależnie od ilości zgłoszeń do udziału w Konkursie można wygrać tylko jedną nagrodę.
E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Osoby, które w dniu 1 lipca 2016
roku mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Za
osoby, które w dniu 1 lipca 2016 roku nie mają zdolności do czynności prawnych uczestniczą w
Konkursie ich przedstawiciele ustawowi.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się przez osobę biorącą udział w
Konkursie (zwaną dalej „Uczestnikiem”) na Stronie Konkursowej. Uczestnik przystępując do Konkursu
składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych w celach związanych jedynie z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników
przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa
oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i
akceptuje jego warunki.
4. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie
zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania
wszystkich obowiązujących przepisów prawa. W przypadku osób, o których mowa w punkcie E 1. za
przestrzeganie powyższego obowiązku, w zakresie w jakim wynika to z odpowiednich przepisów
prawa odpowiedzialni są przedstawiciele ustawowi tych osób.
5. Zadaniem Uczestnika jest zalogowanie się na Stronie Konkursowej jako Uczestnik
Konkursu, a następnie przesłanie za pośrednictwem Strony Konkursowej głosu na swój ulubiony film,
wybrany spośród nominacji, o których więcej mowa w pkt. C. 1.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem:
12.07 – pierwsze losowanie (10 pierwszych miejsc: VIP Pass; głosy oddane w plebiscycie od 1 do 11
lipca)
19.07 – drugie losowanie (pierwsze miejsce: piórnik woven paper marki Pandamito + VIP Pass;
drugie miejsce: voucher do kawiarni festiwalowej Koło Molo+VIP Pass, pozostałe 8 miejsc: VIP Pass;
głosy oddane w plebiscycie od 12 do 18 lipca)
26.07 – trzecie losowanie (pierwsze miejsce: cały rząd w wybranym Multikinie na terenie Polski+VIP
Pass; pozostałe 9 miejsc: VIP Pass; głosy oddane w plebiscycie od 19 do 25 lipca)
2.08 – czwarte losowanie (pierwsze miejsce: słuchawki marki Carrera; głosy oddane w plebiscycie od
26 lipca do 1 sierpnia)
9.08 – piąte losowanie (pierwsze miejsce: podwójny bilet na spektakl „Mamma Mia” w Teatrze
Roma; drugie miejsce: nakładka na aparat marki Carrera; trzecie – ósme miejsce: opaski Carrera;
głosy oddane w plebiscycie od 2 do 8 sierpnia)
16.08 – szóste losowanie (pierwsze miejsce: buty firmy Le Coq Sportif; drugie miejsce: t-shirt firmy Le
Coq Sportif; głosy oddane w plebiscycie od 9 do 15 sierpnia)
23.08 – siódme losowanie (leżak Orange Kino Letnie z podpisami gwiazd filmowych; głosy oddane w
plebiscycie od 16 do 22 sierpnia)
5.09 – ósme, finałowe losowanie (okulary firmy Carrera oraz spersonalizowany autograf od gwiazdy
filmowej; głosy oddane w plebiscycie od 1 lipca do 31 sierpnia).
7. Pierwszy człon adresu email (bez znaku @ oraz nazwy konta pocztowego) zwycięzcy
nagrody głównej oraz forma odbioru lub przekazania nagrody zostanie opublikowana na Stronie
Konkursowej do dnia 7 września 2016 roku.
8. Laureat zarówno nagrody głównej, jak i wszystkich nagród w Konkursie zostanie
powiadomiony o tym fakcie mailem na adres mailowy podany do rejestracji podczas Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail lub za brak
kontaktu ze strony Laureata.
10. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Laureata na maila informującego o wygranej w
Konkursie przesłanego na adres mailowy podany do rejestracji podczas Konkursu Organizator będzie
wysyłał 6. (słownie: sześć) kolejnych maili przypominających o wygranej w cyklu comiesięcznym. Po

braku odpowiedzi w okresie miesiąca na 6. mail przypominający, Nagroda przechodzi na własność
Organizatora.
F. Laureat Plebiscytu
1. Laureatem Plebiscytu Publiczności dla najlepszego filmu Orange Kino Letnie Sopot –
Zakopane 2016 zostaje film, który otrzymał największą liczbę głosów w ankiecie przeprowadzonej na
Stronie Konkursowej lub poprzez aplikację Orange Kino Letnie.

