Regulamin Konkursu „Konkurs filmowy Projektu Sąsiad – Nocny Maraton”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs filmowy
Projektu Sąsiad – Nocny Maraton”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu
jest wybór 1 beneficjenta programu Projekt Sąsiad, który najciekawiej odpowie na pytanie
konkursowe „Dlaczego to właśnie Ty chcesz otrzymać bilet?”.
2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób, które korzystają z karty „Projekt Sąsiad” i są
członkami zamkniętej grupy „Projekt Sąsiad” na platformie Facebook.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
a) Organizator – Organizatorem konkursu jest ARTEMIS CREATION Sp.z o.o. zarejestrowana
pod adresem ul Fabryczna 9 lok. 3 00-446 Warszawa, NIP 5223035222.
b) Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs filmowy Projektu Sąsiad – Nocny
Maraton” w zamkniętej grupie na Facebooku opisany w niniejszym Regulaminie.
c) Nagroda – podwójne zaproszenie na pokaz filmowy podczas Nocnego Maratonu – 2
października w kinie Helios w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.
d) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
e) Zadanie konkursowe – uczestnicy konkursu muszą napisać najciekawszą odpowiedź na
pytanie „Dlaczego to właśnie Ty chcesz otrzymać bilet?”.
f) Zastrzeżenia - W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które są beneficjentami Projektu
Sąsiad, czyli pracownicy biur Blue Office oraz pracownicy partnerów Projektu i które
należą do zamkniętej grupy na platformie Facebook.
g) Projekt Sąsiad - program benefitowy, który umożliwia korzystanie ze zniżek w punktach
handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Blue City w
Warszawie. Skierowany jest do pracowników biur Blue Office oraz najemców będących
partnerami programu.
h) Beneficjent Projektu Sąsiad – uczestnicy projektu benefitowego, czyli pracownicy biur Blue
Office oraz pracownicy partnerów Projektu.
§2
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla beneficjentów
programu benefitowego Projekt Sąsiad: dla pracowników biur Blue Office oraz
pracowników sklepów, które są partnerami Programu Projekt Sąsiad.
§3
1. Konkurs trwa od 30.09.2020 do 01.10.2020 r do godziny 10.00.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§1
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są beneficjentami programu
benefitowego Projekt Sąsiad i odpowiedzą na post konkursowy opublikowany 30.09.2020.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora ani osoby pozostające w
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o
zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego
stopnia pokrewieństwa.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu, a także wzięcie udziału
w zabawie polegającej na skomentowaniu Posta konkursowego („Post konkursowy”)
zgodnie z zadaniem konkursowym.
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§1
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, a ich
niepodanie uniemożliwi udział. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
3. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu.
4. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
§1
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) być beneficjentem programu benefitowego Projekt Sąsiad;
b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.projektsasiad.pl;
c) wykonać Zadanie konkursowe, czyli skomentować post konkursowy najciekawiej
odpowiadając na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty chcesz otrzymać bilet?”.
2. Zgłoszone do Konkursu odpowiedzi nie mogą zawierać linków, zwrotów uznanych za
niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty zawierające ww.
elementy nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
3. Nagroda wędruje do osoby, która według jury najciekawiej odpowiedziała na zadanie
konkursowe.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zrealizowanie zadania konkursowego do 01.10.2020 r.,
do godziny 10:00.
5. Czas trwania konkursu 1 dzień. Czas konkursu może być skrócony jak i wydłużony - w
zależności od potrzeb organizatora w zakresie wyznaczenia zwycięzców konkursu.
6. Każdy z uczestników Konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na Zadanie

konkursowe.
7. Po wysłaniu zgłoszenia na Konkurs filmowy, użytkownik nie może poprawiać, edytować
udzielonej wcześniej odpowiedzi.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego
„zadanie konkursowe” jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe i osobiste do zdjęcia i tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (przesyłaniu kilku
zgłoszeń itp.) mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w
uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk,
Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 01.10.2020 r. do godziny 17:00. Zwycięzcy zostaną
poinformowani poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem Facebooka przez
pracownika Organizatora.
11. Zwycięzcy Konkursu muszą potwierdzić chęć odebrania nagrody przesyłając swoje dane:
imię, nazwisko oraz informacje w jakiejś firmie pracują na adres e-mail: sąsiad@artemis.com.
V. NAGRODY
§1
1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę w postaci podwójnego zaproszenia (dla zwycięzcy i
osoby towarzyszącej) na pokaz filmowy podczas Nocnego Maratonu, z którego można
skorzystać 2 października 2020 roku w kinie Helios w Centrum Handlowym Blue City.
2. Odpowiedzi będą oceniane przez komisję w składzie: Aneta Filipczak, Magdalena
Podhorodecka, Anna Patura.
3. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca powinien zgłosić się do Organizatora wysyłając
wiadomość na adres e-mail z potwierdzeniem przybycia na pokaz filmowy.
4. Zwycięzca może wykorzystać bilet na wybrany pokaz kinowy tylko 2 października 2020
roku podczas nocnego maratonu, który jest realizowany w kinie Helios w Centrum
Handlowym Blue City w Warszawie.
5. Nagrodę, czyli bilety do kina będzie można odebrać w kasie kina Helios w Centrum
Handlowym Blue City w Warszawie podając imię i nazwisko.
6. Zaproszeń nie można odstąpić ani odsprzedać trzecim osobom, nie biorącym udziału w
konkursie filmowym.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody
na przetwarzanie danych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej: www.projektsasiad.pl
oraz na grupie zamkniętej na Facebooku Projekt Sąsiad. Zmiany wchodzą w życie z chwilą
ich ogłoszenia na wskazanych kanałach.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez

uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane
przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie: www.projektsasiad.pl.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.
10. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter
informacyjny.
11. Konkurs nie jest sponsorowany ani wspierany przez serwis Facebook.

