Regulamin plebiscytu Maraton Halloween #TyTuStraszysz Edycja 2017
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przebiegu plebiscytu organizowanego przez
Cinema City Poland dostępnej pod adresem https://www.akcjacinemacity.pl/

§1. Zasady ogólne
•
Organizatorem plebiscytu jest Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. sp.j., z siedzibą w
Warszawie, o numerze NIP 521-30-97-055, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000493032 („Organizator”)
•
Plebiscyt jest organizowany za pośrednictwem strony:
https://www.akcjacinemacity.pl/
§2. Słownik pojęd
•
Strona głosowania – strona internetowa do przeprowadzenia plebiscytu, na
podstawie której zostanie ułożony repertuar Maratonu Halloween pod hasłem
#TyTuStraszysz, dla każdego kina, w którym 27.10.2017r. o godz. 22:00 odbędzie się
wydarzenie.
•
Użytkownik – dowolna osoba, która bierze udział w głosowaniu
•
Plebiscyt – narzędzie do głosowania na filmy, które zostaną wyświetlone podczas
Maratonu Halloween 27.10.2017 w wybranych kinach Cinema City Poland.
•
Maraton Halloween – wydarzenie biletowane w wybranych kinach Cinema City, które
odbędzie się 27.10.2017, podczas którego zostaną wyświetlone 3 filmy wybrane przez
Użytkowników z dostępnej na stronie głosowania listy tytułów.
§3. Zasady i przebieg
•
Plebiscyt rozpoczyna się w dniu: 4 października 2017
•
Plebiscyt kooczy się w dniu: 15 października 2017, o godz. 23:59
•
Udział w plebiscycie jest bezpłatny i dobrowolny.
•
Użytkownik po wejściu na stronę głosowania musi wybrad z dostępnej listy kino, w
którym mają byd wyświetlane wybrane przez niego filmy.
•
Użytkownik może wybrad tylko jedno kino.
•
Użytkownik może zagłosowad na 3 filmy dostępne w głosowaniu.
•
Użytkownik może wziąd udział w plebiscycie tylko raz, to jest: tylko raz wybrad kino i
filmy, które chciałby obejrzed podczas maratonu.
•
Podczas maratonu w każdym kinie zostaną wyświetlone 3 filmy, które uzyskały
największą liczbę głosów dla danego kina w czasie trwania plebiscytu.
•
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz strony głosowania.
•
Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu
w całości oraz zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania określonych w nim zasad.
§4. Wyniki
• Podczas oddawania głosu użytkownik widzi liczbę oddanych głosów na każdy film.
 Wyniki głosowania będą podane na stronie https://www.akcjacinemacity.pl/.

§ 5. Dane osobowe
•
Organizator nie przetwarza żadnych innych danych osobowych Użytkowników na
potrzeby rozstrzygnięcia Plebiscytu, poza adresem e-mail, który nie jest obowiązkowy, na
który wysyłane są wyniki głosowania.
•
Użytkownik może zapisad się do otrzymywania Newslettera Cinema City. Wyrażenie
tej zgody nie jest obowiązkowe.
•
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Plebiscytu
jest Organizator.
•
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
•
Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają
prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
§ 6. Reklamacje

•
Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Plebiscytu lub
jego organizacji Użytkownicy mogą zgłaszad do dnia 26.10.2017r., na adres
konkurs@cinema-city.pl.
•
Reklamacja musi zawierad imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu
kontaktowego oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Niewskazanie powyższych danych będzie skutkowad pozostawieniem reklamacji bez
rozpatrzenia.
•
Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja składająca się z 3 osób
wskazanych przez Organizatora.
•
Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Użytkowników w terminie i w sposób
zgodny z Regulaminem będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 14
(czternastu) dni od daty ich doręczenia.
•
Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w
formie pisemnej uchwały. O decyzji Komisji Użytkownik zostanie powiadomiony za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W
przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.
§7. Postanowienia koocowe i informacje techniczne.
•
Plebiscyt ma charakter ogólnopolski.
•
Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie
personalizowania/ customizowania strony głosowania nie naruszają praw osób trzecich, w
tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz.
U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
•
Treśd niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizator i na stronie
plebiscytu https://www.akcjacinemacity.pl/.
•
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały
przepisy prawa polskiego.

•
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny. Zmiany są skuteczne z momentem ich opublikowania.
Organizator zastrzega sobie również prawo zmiany zasad prowadzenia Plebiscytu w trakcie
jego trwania, a także jego wcześniejszego zakooczenia.

