
REGULAMIN PROGRAMU ZDOBĄDŹ BILETY NA FILM MY LITTLE 

PONY.FILM – SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  
 

 

 

§1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Organizatorem Programu „ZDOBĄDŹ BILETY NA FILM MY LITTLE PONY.FILM” 

zwanego dalej „Promocją” jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

al. Jana Pawła II 23, 00-854, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-

063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “ZDOBĄDŹ BILETY NA FILM MY 

LITTLE PONY.FILM”  

3. Promocja będzie prowadzona we współpracy z wybranymi sklepami detalicznymi sieci 

sklepów Carrefour. Lista sklepów biorących udział w promocji dostępna jest w 

siedzibie Organizatora oraz w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Promocja będzie trwała w terminie 4-31.10.2017 r. lub do wyczerpania puli nagród. 

 

 

§2 

 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Promocji, w sieci sklepów Carrefour 

biorących udział w Promocji dokona zakupu produktu promocyjnego określonego w 

niniejszym Regulaminie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup o okresie trwania Promocji w sklepach, 

o których mowa w § 1 powyżej, na jednym paragonie, dowolnych zabawek My Little 

Pony firmy Hasbro z listy wskazanej w Załączniku nr 2, za minimum 50 zł, zachowanie 

paragonu potwierdzającego zakup oraz przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia tego 

paragonu na adres e-mail wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Uczestnik, który dokonał zakupu zgodnie z zasadami promocji opisanymi w niniejszym 

Regulaminie przesyła zdjęcie lub skan paragonu na następujący adres Organizatora 

kontakt@hasbro.co.uk „Zgłoszenie udziału w Promocji”. 

4. Zgłoszenia udziału w Promocji można wysyłać w terminie 4-31.10.2017 r.   

5. Nagroda przyznawana w Promocji wysłana zostanie na adres email, z którego Uczestnik 

dokonał zgłoszenia. 

6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziału w Promocji akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji zgłoszenia i żądanie przesłania przez 

Uczestnika oryginału paragonu zakupu.  

 

 

 

mailto:kontakt@hasbro.co.uk


§3 

 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Promocji są kody będące biletami wstępu na film My Little Pony.Film –

w sieci kin Cinema City. Organizator przewidział następującą pulę nagród dla 

Uczestników Promocji: 1000 sztuk kodów o wartości 19,44 złotych brutto każdy. 

Wykorzystanie kodów podlega zasadom opisanym w Załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu będącym zbiorem uniwersalnych zasad korzystania z voucherów / kodów 

stosowanym przez Cinema City 

2. Organizator poinformuje na profilu www.hasbro.com o wyczerpaniu puli nagród 

biorących udział w niniejszej Promocji, jeśli pula zostanie wyczerpana przed upływem 

czasu trwania Promocji.  

3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech 

nagród ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania  

ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

4. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji, pod warunkiem 

każdorazowego spełnienia warunków określonych w §2 Regulaminu.  

5. Nagrody zostaną Uczestnikom każdorazowo wysłane przez Organizatora na adres 

email, z którego nastąpi zgłoszenie do udziału w Promocji. 

6. W przypadku niemożności obejrzenia filmu My Little Pony.Film z przyczyn 

niezależnych od Uczestnika i Organizatora, w szczególności w przypadku 

niewyświetlania już filmu na ekranach sieci kin Cinema City, Organizator wymieni kod 

Uczestnika na inny uprawniający do obejrzenia innego filmu 2d w Cinema City ważny 

przez okres 3 miesiące. Przy czym za brak możliwości obejrzenia filmu z uwagi na 

niewyświetlanie już filmu na ekranach sieci kin Cinema City uznaje się taką sytuację, 

gdy od wysłania Nagrody Uczestnikowi do zdjęcia filmu My Little Pony.Film z 

ekranów upłynęło mniej niż 7 dni. W przeciwnym razie uznaje się, że Uczestnik miał 

możliwość obejrzenia filmu My Little Pony.Film w Cinema City. 

 

 

 

§4 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego – ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

2. Wartość nagród jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 

ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

3. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do kilku nagród, których łączną 

wartość przekroczy kwotę 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika wartość 

należnego podatku podlegającego zapłacie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia do Promocji 

oraz brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, w tym w szczególności za trudności techniczne związane z przesłaniem 

zgłoszenia emailem z adresu email Uczestnika oraz przesłaniem nagrody na adres email, 

z którego nastąpiło zgłoszenie do konkursu. 

http://www.hasbro.com/


5. Wszelkie ewentualne reklamacje związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik 

Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora na adres: Hasbro 

Poland Sp. z o.o., Budynek Atrium International – 3 piętro, Al. Jana Pawła II 23, 00-

854, Warszawa, z dopiskiem: „PROGRAM ZDOBĄDŹ BILETY NA FILM MY 

LITTLE PONY.FILM – SPRZEDAŻ PREMIOWA” w czasie trwania Promocji oraz w 

terminie 14 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności reklamacji lub 

żądania. O przyjęciu reklamacji decyduje data jej nadania. 

6. Reklamacje nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje 

prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§5 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników dla celów związanych z 

organizacją Promocji w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora 

wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnik podaje swej dane osobowe na zasadzie dobrowolności, ma prawo dostępu do 

nich, ich zmiany, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do 

wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych. 

   

§6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej |Uczestnika na warunki Promocji 

określone niniejszym Regulaminie. 

2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.hasbro.com . 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

Promocją będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 
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Załącznik nr 1. Lista sklepów biorących udział w promocji. 
 

 
 

 

miasto nazwa sklepu

Lodz Kolumny Centrum Handlowe Łódź Górna

Zakopianka Zakopianka

Targowek Targówek

Reduta Reduta

Wroclaw Borek

Bemowo Bemowo

Gdansk Morena Morena

Wilenska Wileńska

Torun Toruńskie Centrum Handlowe Bielawy

Arkadia Arkadia.

Katowice Roździeńskiego

Bytom Plejada

Szczecin Turzyn Turzyn

Czyzyny Czyżyny

Bydgoszcz Galeria Pomorska

Sosnowiec

Zielona Gora Dąbrówka

Elblag Ogrody

Lodz Szparagowa Bałuty

Poznan Pestka Serbska Pestka

Kalisz

Zamosc Lwowska

Zgorzelec Łagów

Gliwice Arena

Olsztyn

Grudziadz  - Galeria Grudziądzka

Minsk Mazowiecki

Głogów

Bialystok Zielone Wzgórze

Lublin Witosa

Szczecin Gryf Gryf

Gdańsk Factory Factory

Legnica Piekary

Krakow Witosa Witosa

Lodz Przybyszewskiego Przybyszewskiego

Chorzow Parkowa

Rybnik - Galeria Śląska

Bydgoszcz 2 Glinki

Konin

Kedzierzyn

Kutno

Jastrzebie Zdroj

Opole Turawa Turawa

Posnania

Jaworzno Galena



Załącznik nr 2. Lista produktów biorących udział w Promocji 

 
C0680 MLP KUCYKI SYRENY 5010993388615 

C0681 MLP KUCYKOWA PRZEMIANA 5010993388592 

C0682 MLP KUCYKOWE HISTORIE 5010993388561 

C0683 MLP MODNE SYRENY 5010993388547 

C0684 MLP MUZYKUJĄCE KUCYKI 5010993388516 

C1058 MLP PODWODNY ZAMEK 5010993365555 

C1059 MLP GOH STATEK PIRACKI  5010993365579 

C1060 MLP GOH POJAZD TEMPEST SHADOW 5010993365593 

C1061 MLP GOH STRATUS SKYRAGER  5010993365630 

C1062 MLP GOH FIGURKA KOLEKCJONERSKA  5010993390649 

B6008 GOH FIGURKA PODSTAWOWA 5010994954109 

B6009 GOH POGROMCY 5010994954185 

 

 

 

Załącznik nr 3. Zasady wykorzystania kodów będących nagrodami w 

Promocji 

 
Zasady korzystania z voucherów-kodów  

 

• Unikatowy numer jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet. Przed seansem należy go 

wymienić w kasie kina (jeden numer = jeden bilet). 

• Kody są ważne w całej Polsce 

• Kody obejmują wszystkie filmy 2D/3D dostępne w bieżącym repertuarze  

• Kody obowiązują we wszystkie dni tygodnia.  

• Kody nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony oraz filmy wyświetlane w salach 

VIP, Cinema Park i 4DX. 

• Kod ma określony termin ważności – na wydruku widnieje informacja do jakiej daty 

(włącznie) można go wymienić na bilet. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności 

kodów. 

• Nie ma możliwości dopłaty do kodów ani ich wymiany na inny rodzaj. 

• Kod nie zostanie przyjęty jeśli numer jest nieczytelny bądź został wcześniej 

zrealizowany.  

• Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem 

Internetu – voucher nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na dany seans. 

• Wszelkie reklamacje prosimy składać tylko przez osobę/ firmę, która zamawiała 

vouchery. 

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty. Z uwagi na dużą ilość zapytań odnośnie 

możliwości 

wykorzystania voucherów, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie odbiorcom 

voucherów 

następujących informacji: 

• Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet. Przed seansem należy go wymienić w 

kasie 



kina (jeden voucher = jeden bilet). 

• Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu – 

voucher nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na dany seans. 

• W sprzedaży znajdują się różne rodzaje voucherów. Dostępne są zarówno vouchery, które 

można 

zrealizować we wszystkich kinach Cinema City w całej Polsce jak również vouchery na 

wybrane 

miasto. 

• Vouchery 3D obejmują wszystkie filmy w standardowych salach kinowych oraz IMAX, 

zawierają 

także opłatę za okulary. 

• Vouchery 2D obowiązują tylko na filmy 2D, nie obejmują jednak filmów 2D w kinach 

IMAX. 

• Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia. 

• Vouchery nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy Ladies Night oraz filmy 

wyświetlane w salach VIP i Skoda 4DX. W sprzedaży znajdują się także specjalne vouchery 

do 

sal VIP i Skoda 4DX. 

• Voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty 

(włącznie) można go wymienić na bilet. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności 

voucherów. 

• Nie ma możliwości dopłaty do voucherów ani ich wymiany na inny rodzaj biletu. 

• Podstawą do realizacji vouchera jest jego numer, w związku z czym Klient jest zobowiązany 

chronić numer vouchera i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia 

vouchera. 

W przypadku gdy numer uwidoczniony na voucherze jest nieczytelny lub został uprzednio 

wykorzystany, dany voucher nie zostanie przyjęty przez obsługę kina Cinema City. 

• Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej. Bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City Poland posiadacz nie jest uprawniony do jego 

odsprzedaży. 

• Vouchery nie łącza się z innymi ofertami promocyjnymi w kinach Cinema City, chyba że 

regulamin 

promocji zawiera taką możliwość. 

• Wszelkie reklamacje prosimy składać tylko przez osobę/ firmę, która zamawiała vouchery. 

• Cinema City nie przyjmuje zwrotów voucherów. 

Aktualny repertuar dostępny jest na naszej stronie: 

www.cinema-city.pl 


