REGULAMIN KONKURSU „SuperWomen”
(zwany dalej „Regulaminem”)
Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu:
od 2 marca 2020 r. od godz.: 8.12 do 4 marca 2020 r. do godz. 23:59

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą
„SuperWomen”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zaakceptować Regulamin w całości, bez
zastrzeżeń. W przeciwnym wypadku osoba nie może brać udziału w Konkursie.
Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika ww. zobowiązania stanowi podstawę
odmowy wydania nagrody.
1.3. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Groupon sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000310218, NIP 5252429432, kapitał zakładowy w
wysokości 50.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
1.5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Każdy z
Uczestników Konkursu zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności dotyczącej
przeprowadzenia Konkursu.
1.6. Organizator informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych. Dane Uczestników Konkursu, umieszczone w serwisie Facebook,
zostaną przetransferowane odpowiednio przez serwis Facebook na jego serwery w
celu stworzenia kopii zapasowych oraz w celach związanych z działalnością ww.
serwisu.
1.7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronach: https://plpl.Facebook.com/groupon.polska
1.8. Konkurs NIE jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE
2.1. Czas Trwania Konkursu – Konkurs rozpoczyna się dnia 2 marca 2020 r. o godz.:
8.12 zakończy się w dniu 4 marca 2020 r. o godzinie 23.59.
2.2. Uczestnik – osoba, która spełnia wszystkie warunki określone w punkcie 3.1.
Regulaminu oraz dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego
uczestnictwa w Konkursie, czyli w Czasie Trwania Konkursu udziela, za
pośrednictwem własnego Konta w serwisie Facebook, odpowiedzi na pytanie
konkursowe poprzez umieszczenie jej w komentarzu pod postem informującym o
Konkursie opublikowanym na Profilu Groupon w serwisie Facebook.
2.3. Komisja konkursowa – składa się z 3 (trzech) osób powołanych przez
Organizatora oraz czuwa nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizuje wszelkie
powierzone jej przez Organizatora zadania opisane treścią Regulaminu, w związku z
organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania laureata Konkursu na zasadach
wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również
rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
2.4. Profil Groupon – profil Organizatora znajdujący się na stronach: https://plpl.Facebook.com/groupon.polska.
III. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:
a) najpóźniej w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18. rok życia. Osoby, które
najpóźniej w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18
lat lub są osobami ubezwłasnowolnionymi, mogą brać udział w Konkursie pod
warunkiem jednak legitymowania się pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych;
b) w dniu zgłoszenia do Konkursu i przez okres pozostały do jego zakończenia
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób, które
ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18 lat lub są osobami ubezwłasnowolnionymi
– w dniu zgłoszenia do Konkursu i przez okres pozostały do jego zakończenia
posiadają pisemną zgodę swoich opiekunów prawnych na udział w Konkursie;
c) w dniu zgłoszenia do Konkursu i przez okres pozostały do jego zakończenia
posiadają aktywne konto osobiste w serwisie Facebook założone i prowadzone
zgodnie z odpowiednio regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Konto”). Dane
zawarte na Koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością;
d) w dniu zgłoszenia do Konkursu i przez okres pozostały do jego zakończenia
posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Konkurs
przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
e) bez zastrzeżeń zaakceptowały Regulamin i potwierdziły przekazanie im informacji
zawartych w dokumencie Obowiązek Informacyjny – Konkurs SuperWomen;
f) nie są w Czasie Trwania Konkursu pracownikami, członkami władz ani
przedstawicielami Organizatora ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu lub prowadzeniu Konkursu, a także nie są osobami
współpracującymi ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej

podstawie niż stosunek pracy ani członkami ich najbliższych rodzin, tj. wstępnymi,
zstępnymi, rodzeństwem, małżonkami, powinowatymi ani osobami pozostającymi z
nimi w stosunku przysposobienia; w celu uniknięcia wątpliwości Organizator
zaznacza, że jeśli dana osoba przed rozpoczęciem Czasu Trwania Konkursu była
pracownikiem, członkiem władz lub przedstawicielem któregokolwiek z ww.
podmiotów, ale w żadnym momencie Czasu Trwania Konkursu nie jest już
pracownikiem, członkiem władz ani przedstawicielem któregokolwiek z ww.
podmiotów, to jeśli spełniła ona pozostałe wymagania Regulaminu, może ona wziąć
udział w Konkursie;
g) w Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
4.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez:
a) umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści wskazanej w pkt 4.4.
poniżej, zamieszczone w komentarzu pod postem informującym o Konkursie,
opublikowanym na Profilu Groupon w serwisie Facebook w dniu 2 marca 2020 r., za
pośrednictwem własnego Konta w serwisie Facebook; oraz
b) umieszczenie w tym samym komentarzu, w którym zawarta jest odpowiedź
konkursowa, oświadczenia o otrzymaniu informacji zawartych w dokumencie
Obowiązek Informacyjny - Konkurs SuperWomen, przykładowa treść takiego
oświadczenia brzmi: „Przekazano mi informacje, o których mowa w dokumencie
Obowiązek Informacyjny – Konkurs SuperWomen oraz wyrażam zgodę na
publikację mojego imienia i nazwiska lub nazwy (nickname) przypisanej mi w serwisie
Facebook zgodnie z pkt. 7.1. Regulaminu Konkursu”; brak zamieszczenia takiego
oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, udzielenie powyższej zgody
jest dobrowolne, ale jej brak również uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Zgłoszenie uczestnictwa może nastąpić wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu.
4.2. Każdy Uczestnik, może zgłosić tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W
przypadku zgłoszenia kilku odpowiedzi przez jednego Uczestnika, do Konkursu może
zostać przyjęta wyłącznie jedna z tych odpowiedzi, która będzie odpowiedzią
najwcześniej zgłoszoną przez tego Uczestnika, która zarazem spełnia wymogi
Regulaminu. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia przez jednego Uczestnika
więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe, żadna z tych odpowiedzi nie
zostanie przyjęta do Konkursu i Organizator jest uprawniony do ich usunięcia ze
swojego Profilu.
4.3. O przyjęciu zgłoszenia do Konkursu decyduje Komisja konkursowa. Każda
zgłoszona do Konkursu odpowiedź, przed przystąpieniem do rywalizacji, musi zostać
zaakceptowana przez Komisję konkursową, akceptacja ta dokonywana jest w oparciu
o sprawdzenie czy spełnione zostały wszystkie wymogi wynikające z niniejszego
Regulaminu oraz obowiązującego prawa. Zgłoszenie odpowiedzi nie jest
jednoznaczne z przyjęciem jej do Konkursu. Komisja konkursowa jest uprawniona do
usunięcia odpowiedzi z Profilu Groupon znajdującego się w serwisie Facebook, jeśli
odpowiedź ta jest niezgodna z niniejszym Regulaminem lub jeśli zgłaszająca je osoba
naruszyła postanowienia niniejszego Regulaminu lub prawa.

4.4. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi w formie tekstu na pytanie
(„pytanie konkursowe”) określone w poście konkursowym, o następującej treści: Podaj
pełne, polskie tytuły, wszystkich siedmiu filmów, których fragmenty znalazły się w
zaprezentowanym kolażu:”.
4.5. Każda osoba, która zamieszcza odpowiedź w komentarzu pod opublikowanym w
dniu 2 marca 2020 r. postem informującym o Konkursie, zamieszczonym na Profilu
Groupon znajdującym się w serwisie Facebook, jednocześnie oświadcza i potwierdza,
że akceptuje niniejszy Regulamin w całości oraz, że nie zgłasza odnośnie co do niego
żadnych zastrzeżeń, a także że zostały jej przekazane informacje zawarte w
dokumencie „Obowiązek Informacyjny – Konkurs SuperWomen”.
4.6. Uczestnik zobowiązuje się i gwarantuje, że odpowiedź zgłoszona przez Niego do
Konkursu będzie odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:
• odpowiedź nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym,
oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię
czy honor innej osoby;
• odpowiedź nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby, w
szczególności ze względu na jej pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę
czy wyznanie;
• odpowiedź nie może naruszać dobrych obyczajów,
• odpowiedź nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
• odpowiedź nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej, ani
innych treści naruszających zasady moralności;
• odpowiedź nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu
terroryzmu, ani też propagować przemocy, zbrodni wojennych czy zbrodni wobec
ludzkości;
• odpowiedź nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
• odpowiedź nie może zawierać treści natury politycznej;
• odpowiedź nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem
jakichkolwiek przepisów;
• odpowiedź nie może zawierać danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres,
numer telefonu czy adres e-mail;
• odpowiedź nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy
chronionych symboli, praw autorskich czy dóbr osobistych i nie może zawierać
żadnych marek, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej jak
również wizerunków żadnych osób;
• odpowiedź oraz działania podejmowane przez Uczestnika muszą być zgodne z
warunkami regulaminu serwisu Facebook.
V. NAGRODA
5.1 Nagrodami w Konkursie jest maksymalnie 16 (szesnaście) pojedynczych biletów
do sieci kin Multikino z wyłączeniem Torunia i Białegostoku (zwanych dalej łącznie
„Biletami” a każdy z osobna „Biletem”), każdy z Biletów można wykorzystać do wejścia
na jeden seans na jeden film wybrany spośród wszystkich filmów 2D (pod warunkiem
dostępności wolnych miejsca na dany seans), wyświetlanych w sieci kin Multikino z

wyłączeniem Torunia i Białegostoku, przy czym na jedną nagrodę główną (dalej zwaną
„Nagrodą Główną”) składają się dwa pojedyncze Bilety, a zatem każdy laureat
Konkursu otrzymuje jedną Nagrodę Główną w postaci dwóch pojedynczych ww.
Biletów. W związku z powyższym maksymalna liczba laureatów Konkursu nie może
przekroczyć 8 (ośmiu) osób. Wartość jednej Nagrody Głównej to 33,90 PLN z
uwzględnieniem podatku VAT zawierającego się w cenie każdego z dwóch Biletów (2
x 16,95 zł z uwzględnieniem podatku VAT).
5.2 Każdy Bilet reprezentowany jest przez unikalny Kod alfanumeryczny. Każdy Kod
podlega wymianie na jeden Bilet na dowolnie wybrany (pod warunkiem dostępności
wolnych miejsc) seans filmowy w technologii 2D. Każdy Bilet jest ważny we wszystkich
placówkach sieci Multikino w całej Polsce, z wyłączeniem Torunia i Białegostoku, do
dnia 30.06.2020r.
5.3 Każdemu laureatowi Konkursu zostanie również przyznana nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny
podatek dochodowy (od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie) wartości
wszystkich wygranych przez niego nagród w Konkursie (tj. w kwocie stanowiącej
11,11% wartości wszystkich wygranych przez niego nagród w Konkursie). Każdy
laureat Konkursu zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest wyłącznie na zapłatę przez Organizatora podatku
należnego z tytułu wygranej w Konkursie do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz,
że w tym celu Organizator wypełni odpowiednią deklaracje podatkową wskazując w
niej wymagane dane laureata Konkursu.
5.4 Jedna osoba otrzymuje jedną Nagrodę Główną, tj. dwa pojedyncze Bilety do sieci
Multikino w całej Polsce, z wyłączeniem Torunia i Białegostoku oraz jedną nagrodę
pieniężną, o której mowa w punkcie 5.3. powyżej, z zastrzeżeniem że ta nagroda
pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu
skarbowego. Nagrody Główne oraz ww. nagrody pieniężne są równoważne. Nagrodę
Główną w postaci dwóch pojedynczych Biletów przekazuje Organizator w terminie do
7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i otrzymania od laureata Konkursu
jego danych. Przekazanie Nagrody Głównej odbywa się drogą elektroniczną (e-mail)
na adres korespondencyjny podany przez laureata Konkursu.
5.5. Nagrody Główne wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie
podlegają wymianie na gotówkę ani na żadną inną formę gratyfikacji. Nie jest możliwe
przeniesienie prawa do Nagrody Głównej ani żadnej innej nagrody na rzecz osób
trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części którejkolwiek z nagród. Rezygnacja z
części którejkolwiek nagrody jest równoznaczna z rezygnacją ze wszystkich nagród.
W przypadku rezygnacji przez laureata z nagród, Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania nagród kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję konkursową.
5.6 Organizatorowi i Fundatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych
laureatów Konkursu, w celu ich identyfikacji.
5.7 Jeden laureat Konkursu może zostać zwycięzcą jednokrotnie, a w konsekwencji
odebrać tylko 1 (jedną) Nagrodę Główną w Konkursie, zaś nagroda pieniężna
wskazana w pkt 5.3. powyżej zostanie wpłacona do właściwego urzędu skarbowego.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
6.1. Komisja konkursowa, spośród Uczestników Konkursu, wskaże maksymalnie 8
(słownie: ośmiu) laureatów Konkursu, którzy jako pierwsi zgłosili do Konkursu
prawidłowe odpowiedzi oraz ich zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Komisję
konkursową, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ostatnim zdaniu punktu 5.5.
powyżej, który umożliwia Komisji konkursowej wskazanie większej liczby laureatów
Konkursu.
6.2. Każdy laureat Konkursu, wyłoniony przez Komisję konkursową, otrzymuje jedną
Nagrodę Główną, opisaną w punkcie 5.1. niniejszego Regulaminu oraz jedną nagrodę
pieniężną opisaną w punkcie 5.3. niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem że
nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora bezpośrednio na konto
właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z punktem 5.3. powyżej.
6.3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania
na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu przez Komisję konkursową.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
7.1. Informacja o laureacie Konkursu, zostanie ogłoszona przez Organizatora na
Profilu Groupon w serwisie Facebook w dniu 5 marca 2020 r. poprzez publiczne
podanie jego imienia i nazwiska lub nazwy (nickname) przypisanej mu w serwisie
Facebook, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie. Ponadto laureat
Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook w
wiadomości prywatnej, w której zostaną mu przekazane odpowiednie instrukcje.
7.2. W celu przekazania Nagrody konieczne jest, aby laureat Konkursu w terminie 3
dni roboczych od przesłania mu przez Organizatora wiadomości prywatnej, o której
mowa w punkcie 7.1. powyżej podał Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres
korespondencyjny, ewentualnie adres e-mail (w zależności od przyjętego sposobu
przekazania Nagrody lub żądania Organizatora), a także dane dotyczące laureata
Konkursu, konieczne do złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od nagród
wygranych w Konkursie - np.: NIP, adres Urzędu Skarbowego, numer PESEL, adres
zamieszkania. Bezskuteczny upływ terminu opisanego powyżej skutkuje utratą
uprawnienia do Nagrody przez laureata, który nie wypełnił któregokolwiek z warunków
wydania Nagrody, opisanych powyżej - w takim przypadku Nagroda niewydana ulega
przepadkowi na rzecz Organizatora, przy czym Organizator może postanowić o
wyłonieniu kolejnego laureata.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku
niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, czy też
zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w
przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
7.4. W przypadku wygrania Nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią bądź
ubezwłasnowolnioną Nagroda może zostać wydana przedstawicielowi ustawowemu

lub prawnemu, pod warunkiem potwierdzenia zgody na udział Uczestnika oraz
akceptacji niniejszego Regulaminu.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres:
GROUPON sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, z dopiskiem
„Reklamacja – Konkurs „SuperWomen”. O zachowaniu terminu składania reklamacji
decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu
zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym jednak niż
14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „SuperWomen”.;
b) wskazanie imienia, nazwiska, nickname, którym Uczestnik posługiwał się
w trakcie trwania Konkursu, adresu email i adresu do korespondencji (a także
opcjonalnie kontaktowego numeru telefonu komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) własnoręczny podpis osoby zgłaszającej reklamację.
8.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
doręczenia ich Organizatorowi.
8.5.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie
Regulaminu.
8.6.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia
(konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy
których osoby biorą udział w Konkursie.
9.2. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie, włącznie z opłatą za usługi
operatora, są ponoszone przez Uczestnika.
9.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w
Konkursie.
9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany
przepisów prawa wpływających na prawa lub obowiązki Organizatora lub Uczestników
Konkursu, a także w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym
Regulaminie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne wskazanie w
Regulaminie
opublikowanym
na
stronie
internetowej:
https://plpl.Facebook.com/groupon.polska. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia
na ww. stronie internetowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania
lub zaniechania Uczestników.

9.5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy
miejscowo sąd powszechny.

