
REGULAMIN PLEBISCYTU I KONKURSU pt. ,,10-LECIE NEXT FILM” 

 

§1. 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU I KONKURSU 

 

1. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem", określają sposób 
i tryb przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu  - pod łączną nazwą ,,10-LECIE NEXT 

FILM". 

2. Organizatorem Plebiscytu oraz Konkursu jest Next Film Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-732 przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 432663, NIP 

725-206-18-49, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem". 
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. Organizator informuje o Plebiscycie i Konkursie w serwisie www.next-film.pl . Plebiscyt 

oraz Konkurs trwają od dnia 20.07.2022 r. do dnia 10.08.2022 r. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Plebiscytu i Konkursu oraz określa prawa i 
obowiązki ich uczestników.  

5. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Plebiscytu i Konkursu w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej www.next-film.pl.  

6. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie, pod warunkiem że taka zmiana nie naruszy praw nabytych osób głosujących w 
Plebiscycie oraz uczestników Konkursu. W szczególności Organizator zastrzega prawo 

przedłużenia lub skrócenia okresu oddawania głosów w Plebiscycie bez podania przyczyny. 

O zmianie terminu głosowania Organizator powiadomi za pośrednictwem serwisu. 

 

§2. 
WARUNKI UDZIAŁU W PLEBISCYCIE ORAZ KONKURSIE 

 

1. Uczestnikami Plebiscytu i Konkursu mogą być kina na terenie kraju wytypowane przez 

Organizatora, do których zostanie wysłana wiadomość e-mail stosownie do §3 poniżej.  
2. W Plebiscycie i Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na 

podstawie umów cywilnoprawnych z Organizatorem, a także najbliżsi członkowie ich 

rodziny (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia). 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Plebiscycie i Konkursie.  

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udział w Plebiscycie.    

 

§3 

ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEBIEGU PLEBISCYTU  

 

http://krs.wyborcza.biz/szukaj/business
http://www.next-film.pl/
http://www.next-film.pl/


1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony za pośrednictwem formularza, którego link zostanie 
przesłany przez Organizatora w wiadomości e-mail do właścicieli wytypowanych kin na 

terenie kraju.  

2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w następujący sposób:  
a) do dnia 20.07. 2022 r. Organizator prześle za pośrednictwem wiadomości e-mail link 

zawierający formularz do głosowania, który będzie zawierał kilka kandydatur 
zaproponowanych przez Organizatora do oddania głosu w czterech kategoriach: I 

kategoria – najlepszy film dekady Next Film; II kategoria – najlepsza piosenka 

promująca film; III kategoria – najlepszy duet filmowy oraz IV kategoria – najlepszy 

plakat filmowy 

b) do dnia 10.08 2022 r. do godz. 21:00 osoby biorące udział w Plebiscycie mogą oddawać 
głosy na kandydatury zaproponowane przez Organizatora w ramach każdej z czterech 
kategorii poprzez oddanie głosu za pośrednictwem formularza, którego link został 
umieszczony w wysłanej wiadomości e-mail tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego  

pola w miejscu przypisanej danemu kandydatowi. Uczestnik Plebiscytu może oddać 
wyłącznie jeden głos w ramach danej kategorii.  

3. Na podstawie głosów oddanych przez uczestników Plebiscytu, Organizator wyłoni po trzy 
kandydatury w każdej z kategorii, które uzyskały najwięcej głosów, które zostaną poddane 

pod głosowanie widzów w terminie do 16.08 2022 r. Zasady organizacji i warunki udziału 
w plebiscycie i konkursie dla widzów zostaną określone odrębnym regulaminem, o którym 
Organizator poinformuje w terminie do dnia 16.08.2022 za pośrednictwem swoich kanałów 
w social media.  

4. Opublikowanie wyników Plebiscytu nastąpi w terminie do dnia 16.08.2022 r. za 

pośrednictwem kanałów społecznościowych Organizatora w social media. 

5. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania po trzy kandydatury w ramach 

każdej kategorii, która uzyskała największa ilość głosów celem poddania ich pod 

głosowanie widzów, które odbędzie się po dniu 16.08.2022 r. na podstawie odrębnego 
regulaminu głosowania.  

 

 

§4 

ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEBIEGU KONKURSU  

I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY 

 

1. W celu zachęcenia uczestników do oddawania głosów, Plebiscyt obejmuje także konkurs 
dla jego uczestników. 

2. Konkurs polega na oddaniu przez uczestnika głosu w Plebiscycie na zasadach określonych 
w §3 ust. 2 powyżej oraz udzieleniu w treści formularza odpowiedzi na pytanie: ,,Jaki 

Twoim zdaniem będzie wynik w box office filmu Johnny w premierowy weekend? wraz z 

krótkim uzasadnieniem zawierającym odpowiedź na pytanie: dlaczego uważasz, że liczba 
widzów podczas premierowego weekendu osiągnie wskazany przez Ciebie wynik (,,Pytanie 

konkursowe’”). Odpowiedź na pytanie konkursowe może przybrać dowolną formę 
literacką, ale jej objętość nie może przekraczać 600 znaków ze spacjami.  Odpowiedź nie 
może być ilustrowana jakimikolwiek utworami graficznymi, fotograficznymi, ani zawierać 
linków do zewnętrznych treści dostępnych w sieci internet.  Treść odpowiedzi na Pytanie 
konkursowe powinna zostać zapisana w polu przeznaczonym do tego celu, dostępnym  



dla uczestników po oddaniu głosu w Plebiscycie. Organizator nie przyjmie odpowiedzi   

przesyłanych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczanych w 
jakikolwiek inny sposób. Odpowiedź winna zostać zapisana w formularzu zgłoszenia 
poprzez użycie przycisku „Wyślij”. Praca konkursowa powinna zawierać dodatkowo imię 

i nazwisko uczestnika Konkursu wskazane w formularzu zgłoszeniowym.  
3. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który dokonania wskazania najbliższego 

rzeczywistemu wynikowi liczby widzów z otwarcia filmu ,,Johnny” w box office.  W 

przypadku dokonania przez więcej niż jednego uczestnika tożsamego wskazania, którego 
wynik będzie najbliższy rzeczywistemu wynikowi liczby widzów w box office filmu 

,,Johnny” po premierowym weekendzie, o zwycięstwie będzie decydowała treść udzielonej 
odpowiedzi na Pytanie konkursowe.  Jury konkursowe powołane spośród pracowników 
Organizatora wyłoni zwycięską Pracę konkursową kierując się wartościami estetycznymi i 
popularyzatorskimi zgłoszonej odpowiedzi.   

4. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, uczestnik przenosi na Organizatora  

autorskie majątkowe prawa do odpowiedzi na Pytanie konkursowe wytypowanej przez jury 

konkursowe jako zwycięska w Konkursie na polach eksploatacji zwielokrotnienie 
technikami poligraficznymi na papierze i wprowadzenia do obrotu, bez ograniczeń 
czasowych, terytorialnych i co do nakładu, publiczne wykonanie oraz rozpowszechnianie 

za pośrednictwem sieci teleinformatycznych w taki sposób, by każdy mógł zapoznawać się 
z jej treścią bez ograniczeń co do czasu i miejsca. Organizator jest uprawniony do 

korzystania ze zwycięskiej odpowiedzi także po dokonywaniu skrótów, zmianie tytułu lub 
dodaniu śródtytułów.  

5. Uczestnik Konkurs może udzielić jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku 

udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, za przyjętą do Konkursu będzie uważa pierwsza 
odpowiedź.   

6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i Konkursu, przyznaniem nagrody oraz 
rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników sprawuje jury konkursowe składające 

się z trzech przedstawicieli Organizatora.  

7. Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest voucher na pobyt w hotelu ze SPA (ważny przez 
okres 6 miesięcy od daty przekazania przez Organizatora) o szacunkowej wartości 1950 

złotych brutto. Zwycięzcy nie przysługuje żądanie wymiany nagrody rzeczowej na 
ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.  

8. O uzyskaniu prawa do nagrody i sposobie jej przekazania Organizator powiadomi 

zwycięzcę w terminie do dnia 30.09.2022 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Zwycięzca w terminie 3 dni zobowiązuje się do przesłania w wiadomości zwrotnej adresu 
do korespondencji na potrzeby przekazania nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do 

poinformowania o wyniku Konkursu i wyłonionym zwycięzcy podczas wydarzenia Forum 

Wokół Kina, które odbędzie się w grudniu 2022 roku.  
9. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w sposób uzgodniony pomiędzy Organizatorem a 

zwycięzcą. Gdyby do wydania nagrody miało dojść w trakcie wydarzenia Forum Wokół 
Kina, Organizator nie zwraca kosztów przejazdu, ani kosztów zakwaterowania 
wywołanych obecnością podczas wydarzenia.  

10. W przypadku nieodebrania nagrody zgodnie z trybem określonym w niniejszym 
Regulaminie - zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych 
danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której 



Organizator nie został poinformowany lub braku możliwości poinformowania uczestnika o 
nagrodzie i sposobie jego wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu i Konkursu mogą być składane do Organizatora 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Plebiscytu oraz Konkursu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem biuro@next-film.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data 
stempla pocztowego).  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres (bądź e-mail) jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ustępie 1, 
jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.  

3. Organizator rozpoznaje reklamacje uczestników w terminie 21 dni od daty otrzymania 
reklamacji.  

 

§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  

1. Administratorem danych osobowych uczestników (w zakresie przesłania wiadomości e-

mail wraz z linkiem do formularza, wyłonienia zwycięzcy, podawania do publicznej 
wiadomości faktu przyznania nagrody w Konkursie oraz wydania nagrody) jest Next Film 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”).  
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail: iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych uczestników. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu (w postaci adresu e-mail, na który zostanie przesłany 
link z formularzem do głosowania oraz imienia i nazwiska uczestnika, a w przypadku 

zwycięzcy – także adresu do korespondencji) są przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Plebiscytu i Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagrody oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji i roszczeń oraz w celu ustalenia lub dochodzenia tj. w celu 

wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w 

tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe 

zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane także w celu rozliczenia i udokumentowania 
wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest 
wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 
lit. c RODO). 

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej oraz 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Plebiscytu i 

Konkursu, m.in. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom 
świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi doręczania przesyłek 
poleconych bądź kurierskich. Dane osobowe uczestników mogą być także przekazywane 
uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.  



5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Plebiscytu i 

Konkursu oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu, 

zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz 
wygaśnięcia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

7. Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich 
danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska 

oraz adresu e-mail jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych przez zwycięzcę 

jest potrzebne do wydania nagrody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


