
REGULAMIN KONKURSU – Wygraj bilet MONSTER TRUCK SHOW w Jaśle 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj bilet MONSTER TRUCK SHOW w Jaśle i 

jest zwany dalej: "Konkursem"; 

 

2. Organizatorami Konkursu są: Portal Informacyjny www.jaslo4u.pl z siedzibą w Jaśle 

(ul. Kościuszki 37/5, 38-200 Jasło) oraz firma Extrem Cascaders Team; 

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na oficjalnym profilu 

Facebook’owym Portalu Informacyjnego www.jaslo4u.pl w dniach 12 - 13 sierpnia 

2022 r.  

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego; 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny; 

4. Zasady udziału w konkursie: 

a) w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 na oficjalnym profilu Facebook’owym Portalu 

Informacyjnego www.jaslo4u.pl, zostanie opublikowany post konkursowy; 

b) zadaniem Uczestnika, który zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie 

umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, w którym znajdzie się nazwa atrakcji, którą 
chciałby zobaczyć podczas pokazu i dlaczego właśnie ją. Komentarze można dodawać do soboty (13 

sierpnia 2022 r.) do godz. 18:00; 

c) wszystkie komentarze, które spełniać będą postanowienia niniejszego konkursu, po 

upływie terminu na ich dodanie, określonego w regulaminie, zostaną ocenione przez 

trzyosobowe jury konkursu. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę, podczas 

dokonywania ich oceny, będą: kreatywność i oryginalność.           

  



§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są bilety na pokaz MONSTER TRUCK SHOW w Jaśle (5 szt.); 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których komentarze konkursowe 

zostaną najwyżej ocenione przez powołane w tym celu jury; 

3. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu; 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej niezwłocznie od zakończenia 

konkursu; 

5. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialne będzie kino Helios Krosno. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także 

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z 

wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie www.Jaslo4u.pl 

 

 

 

  



Informacja – strona główna 

Konkurs! Wygraj podwójne wejściówki na film „Minionki: Wejście Gru” w kinie Helios 

Krosno 

Minionki to film, który pokochały dzieci na całym świecie. Główni bohaterowie to czarne 

charaktery o złotych sercach, którzy rozweselą każdego małego i dużego kinomana. Tego lata 

sympatyczne Minionki wracają na ekrany kin w zupełnie nowej odsłonie. Z tej okazji, 

wspólnie z kinem Helios Krosno przygotowaliśmy specjalny konkurs, w którym do wygrania 

są podwójne wejściówki na weekendowe seanse filmu „Minionki: Wejście Gru”. Zapraszamy 

do udziału w zabawie. 

W komedii „Minionki: Wejście Gru” poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego 

dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film 

łączy niezwykły, cięty humor, odniesienia do popkultury, emocje, znakomitą muzykę oraz 

nieokiełznaną akcję. Minionki trzeba po prostu obejrzeć! 

Doskonale wiemy, że młodzi kinomani uwielbiają serię filmów o Minionkach. Dlatego, z 

myślą o nich, przygotowaliśmy specjalny konkurs, w którym do wygrania są trzy podwójne 

wejściówki na jeden z wybranych seansów filmowych w kinie Helios Krosno. 

Data: 2-3.07.2022 (godz.: 12:30, 14:45). 

Jak zdobyć bilety na film „Minionki: Wejście Gru”? To bardzo proste! Wystarczy, że 

odwiedzicie nasz fanpage - facebook.com/jaslo4upl, na którym dzisiaj, punktualnie o godz. 

18:00 zostanie opublikowany post konkursowy. 

Waszym zadaniem będzie dodanie komentarza, w którym znajdzie się odpowiedź na pytanie: 

Który z bohaterów serii filmów o Minionkach, jest ulubioną postacią Twojego dziecka i 

dlaczego?  

Liczymy na Waszą kreatywność. Wyboru trzech najbardziej oryginalnych, bądź też zabawnych 

komentarzy, dokona jury konkursowe. Mile widziane będą zdjęcia lub krótkie filmiki. 

 Komentarze możecie dodawać do piątku (1 lipca) do godz. 10:00. 

Przed wzięciem udziału w konkursie, koniecznie zapoznajcie się z regulaminem dostępnym TUTAJ.     

  


