Regulamin konkursu „Filmowe wakacje z Heliosem”
I. Organizator oraz zakres terytorialny i czasowy akcji konkursowej
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Filmowe wakacje z Heliosem” (zwanego dalej: Konkursem) oraz fundatorem
nagrody głównej jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, posiadająca NIP: 7251482632,
REGON: 471544933 oraz opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 1.156.346,40 złotych.
2. Konkurs będzie prowadzony na terenie kin sieci Helios wymienionych w Załączniku nr 1 regulaminu (dalej:
Regulaminu), zwanych dalej Kinami bądź każde z osobna Kinem;
3. Konkurs trwa od dnia 20 czerwca 2019 roku do dnia 16 września 2019 roku, zgodnie z następującym
harmonogramem:
a) 20 czerwca – 1 września 2019 roku – przyjmowanie zgłoszeń. Okres, w którym celem wzięcia udziału
w Konkursie należy zakupić trzy bilety na różne filmy (bilety mogą pochodzić z trzech różnych kin Helios)
wyświetlane w ww. okresie, wykonać zadanie konkursowe i zgłosić pracę poprzez stroną konkursową
www.konkursy.helios.pl/wakacje;
b) 1 września 2019 roku - zakończenie przyjmowania zgłoszeń;
c) 9 września 2019 roku – ogłoszenie listy Laureatów w etapie lokalnym w danym Kinie;
d) 20 września 2019 roku – ogłoszenie Laureata nagrody głównej;
4. Przez użyte w treści Regulaminu Konkursu wyrażenia rozumie się:
a) Autor lub Uczestnik - osoba fizyczna będąca twórcą (w rozumieniu Ustawy) zdjęcia, zgłaszająca zdjęcie na
Konkurs;
b) Zadanie Konkursowe – wykonanie zdjęcia inspirowanego sceną z filmu, który wyświetlany był w okresie
przyjmowania zgłoszeń stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy oraz przesłanie go przez stronę
konkursową www.konkursy.helios.pl/wakacje;
c) Ustawa – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku,
nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
d) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24.);
5. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia
Regulaminu.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od
Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach niepogorszających
sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art.
919 – 921.
8. Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie przez Uczestników zasady fair play. W razie
uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad uczciwej rywalizacji, w szczególności nieuczciwego lub
nieetycznego wpływania na wynik głosowania, tworzenia dialogu, Organizator ma prawo podjąć działania temu
przeciwdziałające, włącznie z dyskwalifikacją uczestnika.
II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat (przy czym warunek ten musi być
spełniony w dniu wzięcia udziału w Konkursie, przez co rozumie się dzień przesłania do Organizatora zgłoszenia
konkursowego), mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z późn.
zm.).

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie Jury Konkursu,
a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wszystkich ww. osób.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) zakup trzech biletów (online lub w kasie kina) na różne filmy wyświetlane w kinie Helios w okresie od 20
czerwca 2019 r. do 1 września 2019 roku oraz zachowanie biletów,
b) prawidłowe
wypełnienie
zgłoszenia
konkursowego
poprzez
stronę
konkursową
www.konkursy.helios.pl/wakacje do dn. 1 września 2019 roku (włącznie).
5. Podstawą uczestnictwa w Konkursie są tylko bilety płatne zakupione na filmy z regularnego repertuaru, jak i na
filmy wyświetlane w ramach projektów specjalnych. Nie mogą być podstawą bilety typu zaproszenia oraz
wejściówki stanowiące wygraną w konkursach.

III.

Zadanie konkursowe i zasady wyłonienia Laureatów

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu zdjęcia zainspirowanego sceną z filmu wyświetlanego w sieci kin Helios
w terminie od 20 czerwca do 1 września 2019 roku.
2. Autor może zgłosić zdjęcie do Konkursu, pod warunkiem, że:
a) osobiście stworzy zdjęcie, o którym mowa w pkt. 1,
b) posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia;
c) posiada zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu w rozumieniu art. 81 Ustawy;
d) zdjęcie nie zostało stworzone na odpłatne zlecenie Autora lub jakiejkolwiek innej osoby,
e) zdjęcie nie zostało zrealizowane przy udziale członków Jury Konkursu lub pracowników Organizatora, oraz
członków ich rodzin.
f) zdjęcie nie zawiera treści stricte reklamowych podmiotów gospodarczych.
3. Zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 1 powinno być zgłoszone przez stronę konkursową
www.konkursy.helios.pl/wakacje.
4. Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie do Konkursu.
5. Zdjęcie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw
osób trzecich, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej i/lub etnicznej
i/lub wyznaniowej, jak również nie może przedstawiać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt oraz wszelkich innych podobnych.
6. Zdjęcia, które naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy
społeczne lub obyczajowe, nie zostaną dopuszczone do Konkursu. O niedopuszczeniu zdjęcia do Konkursu
decyduje Organizator.
7. W każdym kinie zostanie wyłoniony Zwycięzca Lokalny. Spośród Zwycięzców Lokalnych zostanie wyłoniony
Laureat Konkursu.
8. Spośród Zwycięzców Lokalnych Konkursu zostanie wyłoniony jeden Laureat (Zadanie konkursowe Laureata
nagrody głównej), której autor otrzyma voucher o wartości 10 000 złotych brutto do wykorzystania w biurze podróży
Rainbow Tours S.A.
9. Fundatorem nagrody głównej, o której mowa w ustępie powyżej jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90318), przy ul. Sienkiewicza 82/84, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000005092, posiadająca NIP: 7251482632, REGON: 471544933 oraz opłacony w całości kapitał zakładowy
w wysokości 1.156.346,40 złotych.
10. Celem rozstrzygnięcia Konkursu na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, w Dziale Promocji i PR Helios zostanie
powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie 3 pracowników działu, którzy dokonają weryfikacji
prawidłowości zgłoszonych prac i dokonają wyboru zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej
oceny i wyboru zgłoszonych propozycji.
11. Ocena Zadania konkursowego przez Jury będzie przebiegać według następujących kryteriów:
a) zgodność z Regulaminem Konkursu;

b) pomysłowość;
c) kreatywność;
d) nawiązanie do konwencji filmu;
e) wartość artystyczną;
f) jakość pracy pozwalająca na publikację zgłoszenia.
12. Jury w terminie do dnia 16 września 2019 roku wyłoni Zwycięzcę Konkursu – Laureata Nagrody. Decyzje Jury
Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Laureaci konkursów lokalnych zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w terminie do dnia 9 września 2019
roku, natomiast laureat konkursu głównego do dnia 16 września 2019 r.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorem zdjęcia, który zostanie wyłoniony /
nagrodzony w Konkursie. Organizator skontaktuje się z Laureatem dowolną drogą, wykorzystując do tego celu
dane podane w zgłoszeniu konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez
Organizatora niemożności powiadomienia Laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez niego
błędnych danych kontaktowych lub ich zmiany w czasie trwania Konkursu. Podanie przez Autora nieprawdziwych
lub niekompletnych danych może stanowić przyczynę wykluczenia zdjęcia z Konkursu, nawet już po jego
rozstrzygnięciu.
IV.

Nagroda konkursowa

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Zwycięzcy Lokalni - w każdym kinie Helios „Pakiet filmowy Helios” tj. 2 Zestawy barowe dla dwojga (duży
popcorn, 2x napój), 4 bilety do kina na wybrany film o wartości 177,80 złotych brutto każdy.
b) Zwycięzca Konkursu - 1 nagroda w całej sieci kin Helios - jeden voucher o wartości 10 000 złotych do
wykorzystania w biurze podróży Rainbow Tours S.A. i nagroda gotówkowa o wartości 1111 zł brutto,
stanowiąca równowartość 10% podatku dochodowego od nagrody i która zostanie wpłacona przez
Organizatora do właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego.

V. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iodo@helios.pl
4. Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia
Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, a także w celach marketingowych w związku z realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
dostępne są w są w Polityce transparentności oraz Polityce prywatności.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
i prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
6. Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą
elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane
przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
przed jej cofnięciem.
7. W ramach realizacji Konkursu, dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym
usługi dla i w imieniu Helios. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios w Grupie Kapitałowej Agora S.A.
z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5994, Agora S.A. będzie odrębnym
od Helios Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Agorę S.A.
w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich
poprawiania.
8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia
nagrody w Konkursie, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas
wynikający z przepisów podatkowych. Ponadto w zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe
przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu
wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do
czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
10. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli
Helios przetwarza dane osobowe:
a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych
z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego –Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki
sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
VI. Oświadczenia i zgody
1. Autor poprzez zgłoszenie Zadania konkursowego do Konkursu oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia
Regulaminu Konkursu oraz udziela i przekazuje Helios S.A. wszelkie licencje, prawa i zgody na publiczne
rozpowszechnianie zdjęcia.
2. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu Autor oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania zgłoszonym zdjęciem,
b) przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do zdjęcia, które to prawa nie są ograniczone lub
obciążone prawami osób trzecich,
c) posiada zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu w rozumieniu art. 81 Ustawy.
d) przysługujące mu prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do jego udostępniania
i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,
e) zgłaszając zdjęcie Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za widoczne na nim treści oraz za ewentualne
naruszenie praw osób trzecich w związku z rozpowszechnianiem i upublicznieniem zdjęcia,
f) zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające dane zawarte w Zgłoszeniu, na każde
żądanie Organizatora. W przypadku odmowy przedstawienia Organizatorowi żądanych dokumentów
Uczestnik traci prawo do nagrody,
3. Przez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu, Autor upoważnia Organizatora do podjęcia następujących działań:
a) nieodpłatnego publikowania i rozpowszechniania zdjęcia;
b) decydowania, w imieniu Autora, o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zdjęcia.
4. Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
łącznie z prawem do udzielania sublicencji, upoważniającej do rozporządzania i korzystania z praw autorskich
i pokrewnych do zdjęcia, wraz prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Udzielona przez Uczestnika licencja, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do
terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Powyższa licencja odnosi się do następujących pól
eksploatacji:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym
m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
e) publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania.
6. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązuje się potwierdzić fakt udzielenia licencji wskazanej powyżej poprzez
podpisanie stosownej umowy z Organizatorem. W przypadku odmowy potwierdzenia licencji na piśmie Uczestnik
traci prawo do nagrody.
7. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia na stronie internetowej www.helios.pl imienia, nazwiska Autora
zdjęcia, które zostanie nagrodzone w Konkursie. Organizator również ma prawo do zamieszczenia nagrodzonych
zdjęć na oficjalnym kanale Facebook i Instagram.
VII. Warunki odbioru nagród
1. O terminie i miejscu odbioru Nagród Laureaci zostaną poinformowani wraz z informacją o wynikach Konkursu.
Nagroda Główna zostanie wydana po uzupełnieniu wszelkich formalności, nie później jednak niż do 30 września
2019 roku.
2. W celu odbioru Nagrody Laureat zobowiązany jest stawić się wraz w miejscu i czasie wskazanym przez
Organizatora. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, Laureat przy odbiorze Nagrody powinien okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginały zakupionych biletów, o których mowa w pkt II 5 a).
Niedopełnienie któregokolwiek z ww. obowiązków powoduje niemożność wydania Nagrody Laureatowi.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
4. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po
stronie Laureata.
6. Laureat traci prawo do Nagrody jeżeli nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem
odbioru Nagrody.
7. Wykluczenie z Konkursu zdjęcia, które zostało nagrodzone, oznacza anulowanie przyznanej Autorowi tego zdjęcia
Nagrody, a jeśli Nagroda została wydana, Autor zdjęcia, który otrzymał Nagrodę, zobowiązany jest jej zwrotu
w stanie nienaruszonym w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu
gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
9. Odpowiedzialność określoną w ust. 8 powyżej jak również odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji według
zasad kodeksu cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi ponosi Rainbow Tours S.A. z siedzibą
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000178650, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-18-68-136.

VIII. Reklamacje i odpowiedzialność
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane
w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu (tj. dnia ogłoszenia listy Laureatów):
a) listem poleconym na adres: HELIOS S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
lub
b) pocztą e-mail na adres: reklamacje@helios.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer
telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.

3. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

Załącznik nr 1
Lista kin wraz z adresami.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Kino
Helios Łódź
Helios Konin
Helios Wrocław Magnolia
Helios Nowy Sącz
Helios Przemyśl
Helios Krosno
Helios Stalowa Wola
Helios Radom
Helios Jelenia Góra
Helios Legnica
Helios Lubin
Helios Poznań
Helios Piła
Helios Szczecin Kupiec
Helios Szczecin Outlet
Helios Bydgoszcz
Helios Gdańsk Alfa
Helios Gdańsk Metropolia
Helios Gdańsk Forum
Helios Płock
Helios Siedlce
Helios Tczew
Helios Wołomin
Helios Rzeszów Powstańców
Warszawy
Helios Rzeszów Galeria
Helios Olsztyn
Helios Sosnowiec
Helios Gniezno
Helios Kielce
Helios Opole
Helios Bielsko-Biała
Helios Gorzów
Helios Białystok Biała
Helios Białystok Alfa
Helios Dąbrowa Górnicza
Helios Piotrków Trybunalski
Helios Grudziądz
Helios Kędzierzyn-Koźle
Helios Bełchatów
Helios Gdynia

Ulica
Al. Politechniki 1
ul. Paderewskiego 8
ul. Legnicka 58
ul. Lwowska 80
ul. Wojciecha Brudzewskiego 1
ul. Bieszczadzka 29
ul. Fryderyka Chopina 42
ul. Poniatowskiego 5
Al. Jana Pawła II 51
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Wł. Sikorskiego 20
ul. Pleszewska 1
Al. Powstańców Wlkp.99
ul. Bolesława Krzywoustego 9-10
ul. Struga 42
ul. Fordońska 141
ul. Kołobrzeska 41c
ul. Kilińskiego 4
Targ Sienny 7
ul. Wyszogrodzka 144
ul. Piłsudskiego 74
ul. Pomorska 1
ul. Geodetów 2

Kod
pocztowy
93-590
62-510
54-204
33-300
37-700
38-400
37-450
26-610
58-506
59-220
59-300
61-136
64-920
70-250
70-784
85-739
80-391
80-452
80-806
09-410
08-110
83-110
05-200

Miasto
Łódź
Konin
Wrocław
Nowy Sącz
Przemyśl
Krosno
Stalowa Wola
Radom
Jelenia Góra
Legnica
Lubin
Poznań
Piła
Szczecin
Szczecin
Bydgoszcz
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Płock
Siedlce
Tczew
Wołomin

Al. Powstańców Warszawy 14
Al. Józefa Piłsudskiego 44
al. Piłsudskiego 16
ul. Modrzejowska 32B
ul. Pałucka 2
ul. Świętokrzyska 20
Pl. Kopernika 17
Ul. Mostowa 5
Al. Konstytucji 3 Maja 102
ul. Miłosza 2
ul. Świętojańska 15
Ul. Jana III Sobieskiego 6
Ul. Słowackiego 123
ul. Chełmińska 4
Al. Armii Krajowej 38
ul. Kolejowa 6
ul. Kazimierza Górskiego 2

35-329
35-001
10-576
41-200
62-200
25-329
45-040
43-300
66-400
15-265
15-277
41-300
97-300
86-300
47-220
97-400
81-304

Rzeszów
Rzeszów
Olsztyn
Sosnowiec
Gniezno
Kielce
Opole
Bielsko-Biała
Gorzów Wlkp.
Białystok
Białystok
Dąbrowa Górnicza
Piotrków Trybunalski
Grudziądz
Kędzierzyn Koźle
Bełchatów
Gdynia

41
42
43
44
45
46
47

Helios Kalisz
Helios Starachowice
Helios Białystok Jurowiecka
Helios Wrocław Bielany
Helios Tomaszów Mazowiecki
Helios Libero Katowice
Helios Blue City

ul. Górnośląska 82
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 14
ul. Jurowiecka 1
ul. Czekoladowa 7-9
ul. Warszawska 1
ul. Kościuszki 229
Al. Jerozolimskie 179

62-800
27-200
15-101
55-040
97-200
40-600
02-222

Kalisz
Starachowice
Białystok
Bielany Wrocławskie
Tomaszów Mazowiecki
Katowice
Warszawa

