
 
Regulamin konkursu 

„Mia and me. Film” 
 (dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”) 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu „Mia and me. Film” (dalej również „Konkurs”)  
jest Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
(54-203), przy ul. Legnickiej 51-53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711439, NIP 5272833231, REGON 
369163182, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.  
 

2. Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników 
Konkursu.  
 

3. Przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego jest 
Organizator. 

 
4. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej organizatora: www.blue-ocean-

polska.pl 
 
5. Organizator zapewnia techniczne przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu i nie 

ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Fundatora.  
 

6. Regulamin jest dostępny na stronie www.blue-ocean-polska.pl/konkursy. 
 

§ 2 
CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs trwa (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”) od dnia: 30.09.2022 do dnia: 
02.10.2022 

 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Trwania Konkursu z 

ważnych powodów, w szczególności natury biznesowej, technicznej lub 
ekonomicznej. Przedłużenie Okresu Trwania Konkursu zostanie podane do 
wiadomości Uczestników w sposób właściwy dla informowania o zmianie niniejszego 
Regulaminu.  

 
§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu 
i zaakceptowały go. Przyjmuje się, że przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację 
Regulaminu. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które spełniają warunki określone w 
niniejszym Regulaminie, w szczególności: 

a. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;  



b. prześlą odpowiedź konkursową, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu 
(dalej również: „zadanie konkursowe”), na zasadach określonych w Regulaminie 
Konkursu;  

 
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy 

Organizatora/Fundatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin to jest małżonek, 
wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający. 

 
2. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. 

m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod 
warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na 
udział w Konkursie, na wypełnienie ankiety oraz na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu.  
 
 

§ 4 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Konkurs polega na wysłaniu odpowiedzi na temat określony w zadaniu konkursowym 

umieszczonym na stronie www.blue-ocean-polska.pl na adres mailowy redakcji 
organizatora: redakcja@blue-ocean-polska.pl 

 
2. Zadania konkursowe mogą być dostarczone Organizatorowi jedynie w Okresie 

Trwania Konkursu  
 
3. Prawo własności oraz autorskie do zadania konkursowego muszą przysługiwać 

Uczestnikowi i nie mogą być przedmiotem zastawu oraz nie mogą być obciążone 
prawem osób trzecich. Ponadto prawa te nie mogą być także przenoszone na osoby 
trzecie do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 

 
4. Zadania Konkursowe ocenia Jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej 

również: „Jury Konkursowe”).  
 
5. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie w szczególności decyduje o przyznaniu nagród.  

 
§ 5 

ZWYCIĘZCY KONKURSU I OSOBY WYRÓŻNIONE 
 
1. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego odpowiedź w ocenie Jury Konkursowego 

jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej 
oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej również: „Zwycięzca Konkursu”).  

2. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w 
niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru nagrodzonych 
Prac Konkursowych oparte na subiektywnych odczuciach 

3. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do dnia 03.10.2022 
 

§ 6 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 4 x bilety na seans filmowy Mia 

http://www.blue-ocean-polska.pl/


and me. Film do wykorzystania w sieci kin Cinema City w dniach 3-13.10.2022 

 
2. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, a prawo do Nagrody przysługujące 

Zwycięzcy Konkursu nie jest zbywalne. Wykorzystanie Nagrody może nastąpić jedynie 
przez Zwycięzcę Konkursu.  

 
3. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody lub rezygnacji z nagrody, prawo 

do uzyskania nagrody przechodzi na następnego w kolejności uczestnika. Procedura 
ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie 
wyłoniony Zwycięzca, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

 
§ 7 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu poprzez zamieszczenie listy 

obejmującej adres e-mail, z którego została wysłana zwycięska odpowiedź, na stronie 
internetowej www.blue-ocean-polska.pl/konkursy, w terminie 3 dni, licząc od dnia 
wyłonienia Zwycięzców Konkursu (dalej również: „Informacja”). O wygranej Zwycięzcy 
zostaną także poinformowani przez Organizatora indywidualnie e-mailowo (na adres 
e-mail rodzica/opiekuna wskazany na kuponie konkursowym). 

 
2. Publikacja danych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora nastąpi najpóźniej w 

terminie do 03.10.2022 (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).  

 
3. Nagrody, w postaci voucherów kinowych online, zostaną wysłane Zwycięzcom 

Konkursu niezwłocznie po jego zakończeniu 
 

4. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, że prawo własności 
oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej nabywa 
Organizator z dniem wydania Nagrody Zwycięzcy.  

 
§ 8 

REKLAMACJE 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy 

powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu (dalej 
również: „Reklamacje”).  

 
4. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także 

dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.  

 
5. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni, licząc od dnia Ogłoszenia 

Wyników Konkursu.  

 
6. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Blue Ocean Polska sp. 

z o.o.,  ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław, z dopiskiem – REKLAMACJA. Reklamacje 
otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą 
rozpatrywane.  

 
7. Reklamacje rozpatruje Organizator.  

 



8. Organizator, rozpatrując Reklamacje, stosuje w szczególności postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  

 
9. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania 

przez Organizatora.  
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej   
www.blue-ocean-polska.pl/konkursy.  

 
2. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich 

utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia 
przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem 
związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez 
Uczestników w Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora 
lub Fundatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek 
świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób 
trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora/ Fundatora.  

 


