Regulamin Promocji „Filmowa Promocja Lay’s”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE PROMOCJI
1. Elementy Promocji
Akcja Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Promocją", prowadzona jest pod nazwą „Filmowa Promocja
Lay’s” i składa się z dwóch części:
- Sprzedaży premiowej, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu "Sprzedażą Premiową", prowadzoną pod nazwą „Filmy z
Lay’s".
- Konkursu, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", prowadzonego pod nazwą „Filmowy Konkurs Lay’s
Krótka Piłka".
2. Nazwa podmiotu urządzającego Promocję.
Organizatorem Promocji, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Lidia Rasztawicka prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP
9521243023, REGON 017392461.
Promocja organizowana jest w celu promocji produktów sprzedawanych przez Frito Lay Poland sp. z o.o. wśród konsumentów.
Fundatorem nagród w Konkursie i produktów gratis w Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Fundatorem”, jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zachodnia 1, zarejestrowana pod
numerem KRS 0000061745 NIP 5291347721.
3. Informacja o formie organizacji Promocji.
Promocja nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią
promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
4. Obszar, na którym będzie prowadzona Promocja.
Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Produkty objęte sprzedażą promocyjną.
Sprzedażą promocyjną objęte są produkty firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o. z aktualnym oznaczeniem promocyjnym bezpośrednio
na opakowaniu lub w postaci bannera dołączonego do opakowania oraz unikalnym kodem alfanumerycznym wewnątrz
opakowania, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Jeden Produkt Promocyjny zawiera jeden kod.
6. Uczestnicy Promocji
a) Uczestnikiem Promocji, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może
być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem, że działa za
pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego)
- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia 02.10.2017 roku do dnia 10.12.2017 roku (aby
mieć możliwość wzięcia udziału w Sprzedaży Promocyjnej i Konkursie) lub w okresie od dnia 11.12.2017 roku do dnia 30.12.2017
roku (aby mieć możliwość wzięcia udziału jedynie w Sprzedaży Promocyjnej), w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją
działalnością gospodarczą lub zawodową, zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych,
- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest pracownikiem Organizatora, spółek Grupy PepsiCo oraz podmiotów pracujących na ich zlecenie, ani członkiem
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
b) W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o którym
mowa w pkt. 32 Regulaminu wypełnia jej przedstawiciel ustawowy oraz nagroda wydawana jest przedstawicielowi
ustawowemu.

c) Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Promocji
jest akceptacja treści regulaminu.
d) Zakup Produktów Promocyjnych umożliwia udział zarówno w Sprzedaży Premiowej, jak i w Konkursie (kody wykorzystane do
udziału w Sprzedaży Premiowej i wymiany na kod na film uprawniają do udziału w Konkursie, zgodnie z poniższymi zasadami
niniejszego Regulaminu).
CZĘŚĆ I - SPRZEDAŻ PREMIOWA
7. Termin wymiany kodów
Wymiana kodów na film trwa od 02.10.2017 roku do 31.12.2017 roku. Okres ten nie obejmuje ewentualnej procedury
reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 05.02.2018 roku.
8. Produkty Gratis
Do celów Sprzedaży Premiowej Fundator ufundował 105 tytułów filmów w katalogu Lay’s na www.vod.pl/filmyzlays , zwanych
dalej łącznie „Filmami”, lista Filmów i dat ich dostępności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każdemu
Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej, który dokona zakupu dwóch Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt. 6 oraz dokona
rejestracji dwóch kodów promocyjnych zgodnie z punktem 10 i 11 Regulaminu, przysługuje nieodpłatnie możliwość obejrzenia
jednego wybranego Filmu w katalogu Lay’s na www.vod.pl/filmyzlays , z zastrzeżeniem konieczności zachowania zasad serwisu
dostępnych na https://vod.pl/regulamin.
DANE OSOBOWE W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
9. Uczestnik biorąc udział w Sprzedaży Premiowej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
przekazanych w ramach Sprzedaży Premiowej, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w celu organizacji i
przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej w tym wydania gratisów i rozpoznania reklamacji. Adres e-mail będzie przetwarzany w
celu wydania kodów na Film, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w
Sprzedaży Premiowej, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w
powyżej wskazanym zakresie. Administratorem danych osobowych jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
udział w Sprzedaży Premiowej i otrzymanie gratisu. Każdy Uczestnik Sprzedaży Premiowej posiada w szczególności prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.
Uczestnik biorąc udział w Sprzedaży Premiowej może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (adres e-mail) przekazanych w ramach Sprzedaży Premiowej, w celach marketingowych, przez administratora
danych osobowych tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz na
otrzymywanie od Frito Lay Poland sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonu) zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1219 t.j.) oraz zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1489
t.j.). Każdy Uczestnik Sprzedaży Premiowej posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.
ZASADY WYMIANY KODÓW NA FILM W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
10. Aby odebrać Film gratis należy:
a) w dniach od 02.10.2017 roku do 30.12.2017 roku, dokonać zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych.
b) w dniach od 02.10.2017 roku do 31.12.2017 roku dokonać wymiany dwóch kodów z kupionych Produktów
Promocyjnych na kod na Film na Stronie Internetowej www.lays.pl. w strefie wymiany kodów poprzez:
- wpisanie dwóch kodów pochodzących z dwóch paczek Produktów Promocyjnych. Podanie dwóch kodów jest
warunkiem umożliwiającym wymianę kodów na kod na Film. Jeden kod może być wykorzystany tylko jeden raz do
wymiany,
- wpisanie danych osobowych w postaci adresu e-mail,
- akceptację Regulaminu,
- akceptacje przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji zgodnie z punktem 9 Regulaminu,
- potwierdzenie zlecenia wymiany kodów;

c)

odczytać kod na Film wygenerowany na stronie lub odebrać wiadomość mail z kodem na Film oraz indywidualnym
linkiem umożliwiającym udział w Konkursie zgodnie z punktem 20 Regulaminu, wysłaną na adres mail podany w
procesie wymiany kodów z opakowań Produktów Promocyjnych;
d) w dniach od 02.10.2017 roku do 31.12.2017 roku dokonać rejestracji na stronie www.vod.pl i zrealizować kod na Film w
ciągu 48 godzin od jego aktywacji w serwisie oraz zgodnie z zasadami serwisu dostępnymi na https://vod.pl/regulamin
11. Wymiana i realizacja kodów na Film zakończy się z dniem 31.12.2017 o godzinie 23:59. Kody na Film są ważne 48 godzin od
momentu rejestracji na www.vod.pl, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 do godziny 23:59. Po upływie 48 godzin lub dnia
31.12.2017 godziny 23:59 (w zależności od tego co nastąpi wcześniej), kody tracą swoją ważność. Odtworzenie Filmu możliwe
jest wyłącznie na terenie Polski (konieczny polski nr IP użytkownika).
12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży Premiowej wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 10 i 11
Regulaminu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
13. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
14. Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 760,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku
zapłaty podatku dochodowego od Nagrody.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
15. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Sprzedaży Premiowej na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul.
Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Filmy z Lay’s – reklamacja” lub e-mailem na adres: filmyzlays@lays.pl z dopiskiem
w tytule „Filmy z Lay’s – reklamacja”, najpóźniej do dnia 16.01.2018 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w
przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu
teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji emailem).
16. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
17. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 20 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do
Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail,
odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego
rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 05.02.2018 roku, włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nie skorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego
ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze
postępowania sądowego.
CZĘŚĆ II - KONKURS
18. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 02.10.2017 roku do 10.12.2017 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury
reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 22.03.2018 roku.
DANE OSOBOWE W KONKURSIE
19. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych
w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
w tym wydania Nagród i rozpoznania reklamacji. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, data i
miejsce urodzenia, adres e-mail i numer telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a
także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża
jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie.

Administratorem danych osobowych jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul.
Zachodnia 1. Imię oraz nazwisko Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody zwanego dalej „Laureatem” publikowane są
na liście Laureatów na stronie internetowej www.lays.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, adres e-mail) przekazanych w ramach Konkursu, w celach marketingowych, przez administratora danych osobowych
tj. Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Frito
Lay Poland sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) zgodnie z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 t.j.) oraz zgodnie z
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 t.j..). Każdy Uczestnik
Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania
usunięcia.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
20. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) w dniach od 02.10.2017 roku do 10.12.2017 roku, dokonać zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych.
b) w dniach od 02.10.2017 roku do 10.12.2017 roku dokonać wymiany dwóch kodów z kupionych Produktów
Promocyjnych na kod na Film na stronie internetowej www.lays.pl. w strefie wymiany kodów zgodnie z punktem 10 b)
Regulaminu;
c) niezwłocznie kontynuując zgłoszenie przejść do udziału w konkursie bezpośrednio na stronie konkursu lub w
późniejszym terminie nie przekraczającym 10.12.2017 roku poprzez indywidualny link umożliwiającym udział w
Konkursie otrzymany w wiadomości mail zgodnie z punktem 10 c) Regulaminu. Wypełnić i wysłać formularz
zgłoszeniowy zawierającego następujące pola obowiązkowe:
- wykonanie zadania konkursowego, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Pracą Konkursową” poprzez
napisanie najbardziej kreatywnego tytułu filmu z ulubionymi Lay’sami w roli głównej (maksymalna długość 100 znaków
wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).
- wpisanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania.
- akceptację Regulaminu,
- akceptacje przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji zgodnie z punktem 19 Regulaminu,
- potwierdzenie autorstwa i praw do pracy konkursowej zgodnie z punktem 23 Regulaminu,
- potwierdzenie zlecenia wysłania zgłoszenia.
21. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie
wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na nieodpłatne przekazanie na rzecz Fundatora na
zasadach określonych w punkcie 34 Regulaminu, wszystkich majątkowych praw autorskich do nadesłanej Pracy Konkursowej w
tym wykonywania praw zależnych, a także zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej,
poza prawem do autorstwa.
22. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych i odmówi przyjęcia Pracy Konkursowej do Konkursu, w
przypadku gdy Praca Konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne
treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego. W przypadku
odmowy przyjęcia pracy do Konkursu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wiadomością e-mail na adres e-mail
podany w trakcie rejestracji.
23. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 20 c), zawierającego Pracę Konkursową Uczestnik
oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności
intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie
oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie
chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie
opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatora, Organizatora lub osoby trzecie
współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady
prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Fundatora, Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń

wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie
praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa, o
których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
24. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 20 Regulaminu.
25. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 02.10.2017 roku do 10.12.2017 roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system
rejestracyjny strony internetowej jest potwierdzone informacją zwrotną o wysłaniu zgłoszenia wyświetlaną automatycznie po
wysłaniu zgłoszenia. Informacja zwrotna nie potwierdza poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt
zarejestrowania Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.
NAGRODY W KONKURSIE
26. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:
a) Nagroda w postaci karty podarunkowej CINEMA CITY UNLIMITED uprawniającej do oglądania nielimitowanej liczby filmów w
dowolnym kinie Cinema City w Polsce w terminie 12 miesięcy od daty rejestracji, zgodnie z regulaminem dostępnym na
https://cinema-city.pl/static/pl/pl/regulamin-karta-podarunkowa-unlimited , o wartości 624 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną
w wysokości 69 zł, przy czym kwota nagrody pieniężnej w wysokości 69 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest
potrącana przez Fundatora nagród (tj. Frito Lay Poland sp. z o.o.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi
podatkowemu.
Łącznie ufundowano 200 Nagród o łącznej wartości 138 600 zł brutto (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych
brutto).
Wartość puli nagród wynosi 138 600 zł brutto.
27. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być
przeniesione na rzecz osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W KONKURSIE
28. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).
MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW KONKURSU
29. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W
skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Frito Lay Poland sp. z o.o. w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1
przedstawiciel Frito Lay Poland sp. z o.o. Komisja wyłoni Laureatów Konkursu oraz Zgłoszenia zastępcze, których autorzy
otrzymają status Laureata po wygaśnięciu prawa Laureatów do Nagrody zgodnie z pkt. 33 Regulaminu. Lista Zgłoszeń
zastępczych układana jest od nr 1 do nr 5.
Konkurs składa się z dziesięciu etapów, : Etap I: 02.10.2017 – 08.10.2017, Etap II: 09.10.2017 – 15.10.2017; Etap III: 16.10.2017 –
22.10.2017; Etap IV: 23.10.2017 – 29.10.2017; Etap V: 30.10.2017 – 05.11.2017; Etap VI: 06.11.2017 – 12.11.2017; Etap VII:
13.11.2017 – 19.11.2017; Etap VIII: 20.11.2017 – 26.11.2017; Etap IX: 27.11.2017 – 03.12.2017; Etap X: 04.12.2017 – 10.12.2017.
Do trzech dni roboczych po zakończeniu każdego Etapu trwania Konkursu Komisja wybierze 20 (słownie: dwudziestu ) Laureatów
Nagrody oraz 5 Zgłoszeń zastępczych spośród Uczestników, którzy dokonali w danym Etapie poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania całego Konkursu. W celu weryfikacji tego zastrzeżenia,
Organizator może zażądać przedstawienia przez Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego dowodu tożsamości lub przesłania
jego kserokopii.
30. Komisja oceni jakość zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści
do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja przyzna nagrody jedynie Pracom
Konkursowym, które w opinii Komisji będą najlepiej spełniały powyższe kryteria.

31. O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail
podany w trakcie rejestracji wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do
dnia 20.12.2017 roku.
32. Laureat Nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o wygraniu Nagrody zobowiązany jest
przesłać Organizatorowi zwrotną wiadomością e-mail na adres filmyzlays@lays.pl oświadczenie zawierające dane osobowe
Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz
numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodę na
przekazanie praw autorskich do Pracy Konkursowej na rzecz Fundatora oraz oświadczenie o spełnieniu warunków pkt. 6
Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej
wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2.
W przypadku osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.
Dokument powinien zostać przesłany w formie skanu podpisanego odręcznie oryginału dokumentu jako załącznik wiadomości email.
33. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli Laureat w terminie ostatecznym do dnia 05.01.2018 roku nie doręczy
Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i danych zgodnie z pkt. 32 Regulaminu. W takim wypadku prawo do
Nagrody przechodzi na autora Zgłoszenia zastępczego (pierwszego z listy Zgłoszeń zastępczych spełniającego warunki
Regulaminu). O przyznaniu Nagrody autorzy Zgłoszeń zastępczych zostaną powiadomieni poprzez wysłanie przez Organizatora
na adres e-mail podany w trakcie rejestracji wiadomości e-mail w terminie do dnia 12.01.2018 roku i przeprowadzana jest
ponownie procedura zgodnie z pkt. 31 Regulaminu. Procedura zgodnie z pkt. 31 i 32 Regulaminu jest powtarzana do momentu
spełnienia przez autora Zgłoszenia zastępczego warunków określonych w pkt. 32 Regulaminu lub do dnia 02.02.2018 roku. Jeśli
zostanie wyczerpana lista autorów Zgłoszeń zastępczych lub upłynie termin 02.02.2018 roku (w zależności od tego co nastąpi
wcześniej), a Nagroda nie zostanie wydana, Nagroda pozostaje własnością Fundatora.
34. Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych Laureatów z chwilą podpisania przez Laureata, a w
przypadku osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o
wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora całości praw majątkowych Laureata do Pracy Konkursowej i
wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w
szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką
cyfrową, techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Fundatora, jego publikacji i innych przejawów
jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na
płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
h) wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej, o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach
autorskich.
WYDAWANIE NAGRÓD W KONKURSIE
35. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa w pkt. 32 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności
z danymi zawartymi w zwycięskim zgłoszeniu konkursowym Laureata (o którym mowa w punkcie 20 Regulaminu) oraz
wymogami niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 32 Regulaminu,
Organizator wysyła w imieniu Fundatora Laureatowi Nagrodę na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową w
terminie do dnia 16.02.2018 r. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest możliwa
jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Laureat zobowiązany jest do aktywacji karty podarunkowej w terminie ostatecznym do dnia 30.04.2018 roku. W tym czasie
posiadacz karty powinien zarejestrować się w programie Unlimited poprzez formularz na https://cinemacity.pl/unlimited/rejestracja . Do rejestracji służy unikalny kod-zdrapka, umieszczony na rewersie karty. Podczas rejestracji, w
kroku płatność należy wybrać opcję: „Mam kod promocyjny” oraz wprowadzić unikalny kod-zdrapkę w polu Kod promocyjny. Po
dokonaniu rejestracji, Użytkownik może korzystać z programu Unlimited przez 12 miesięcy od daty rejestracji zgodnie z
regulaminem dostępnym na https://cinema-city.pl/static/pl/pl/regulamin-unlimited .
Aktywacja karty podarunkowej oraz rejestracja w programie Unlimited jest dobrowolna, ale niezbędna do wykorzystania
nagrody. Brak aktywacji karty podarunkowej/rejestracji w programie Unlimited w terminie ostatecznym do dnia 30.04.2018 roku
uniemożliwia dalszą realizację nagrody.
OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU
36. Lista Laureatów (w postaci imienia, nazwiska) jest publikowana sukcesywnie na stronie internetowej www.lays.pl
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W KONKURSIE
37. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A,
05-070 Sulejówek z dopiskiem „Filmowy Konkurs Lay’s Krótka Piłka – reklamacja” lub e-mailem na adres: filmyzlays@lays.pl z
dopiskiem w tytule „Filmowy Konkurs Lay’s Krótka Piłka – reklamacja”, najpóźniej do dnia 02.03.2018 roku (data wpłynięcia
reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika
do sytemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia
reklamacji e-mailem).
38. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
39. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 20 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do
Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail,
odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego
rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 22.03.2018 roku, włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nie skorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego
ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze
postępowania sądowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE PROMOCJI
40. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.lays.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego
zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem
„Filmowa Promocja Lay’s - regulamin”.
41. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
42. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załączniki nr 1 i 2.

Załącznik nr 1
DATA
DOSTĘPNOŚ
L.P.
CI
21.11.17 1
31.12.17
04.10.17 2
31.12.17
16.11.17 3
31.12.17
4
5
6

7
8

13
14
15
16
17
18
19

kryminał

KRAJ

Kasia Adamik

komedia

Philippe De

Francja

2017

sensacja, akcja

Patryk Vega

Polska

2016

Woody Allen

USA

2016

Planeta Singli

komedia
komedia
romantyczna

Mitja Okorn

Polska

2016

Modelka
The Model

obyczajowy

Mads Matthiesen

Niemcy, Polska
Francja, Niemcy,
USA

2016

Amok
Czym Chata Bogata
A Bras Ouverts

Śmietanka Towarzyska
Café Society

02.10.17 -

12

REŻYSER
Jan KidawaBłoński

2017

02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 21.11.17 do
godz. 10:00
02.10.17 31.12.17

21

11

KATEGORIA
biograficzny,
sportowy

Polska
Niemcy, Polska,
Szwecja

Pitbull: Niebezpieczne
Kobiety

20

10

Gwiazdy

02.10.17 31.12.17

02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
12.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17

9

TYTUŁ

ROK
PRODUKCJI

Snowden
thriller
Olivier Stone
Dobrze Się Kłamie W Miłym
Towarzystwie
Perfetti Sconosciutti
komedia, dramat Paolo Genovese
Włochy
Amerykańska Sielanka
Amercian Pastoral
dramat
Evan Mcgregor
USA
Paterson
Francja, Niemcy,
Paterson
dramat
Jim Jarmush
USA
Archie-Cyberpies
A.R.C.H.I.E
familijny
Robin Dunne
USA
biograficzny,
Belgia, Francja,
Maria Skłodowska-Curie
dramat
Marie Noelle
Niemcy, Polska
komedia
Porady Na Zdrady
romantyczna
Ryszard Zatorski
Polska
Jak Zostać Kotem
Nine Lives
komedia, familijny Barry Sonnenfeld
Francja, Chiny
Geniusz
biograficzny,
USA, Wielka
Genius
dramat
Michael Grandage
Brytania
Wojciech
Na Granicy
thriller, dramat
Kasperski
Polska
Misiek W Nowym Jorku
Norm Of The North
familijny
Trevor Wall
USA, Indie
Wszystkie Nieprzespane
dramat,
Polska, Wielka
Noce
obyczajowy
Michał Marczak
Brytania
Slow West
Nowa Zelandia,
Slow West
western
John Maclean
Wielka Brytania
Kamper

komedia, romans

Łukasz

Polska

2017

2016

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

31.12.17
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40
41
42
43
44
45
46

Grzegorzek

02.10.17 - Nawet Nie Wiesz Jak Bardzo dokumentalny
Paweł Łoziński
Polska
31.12.17
Cię Kocham
04.10.17 - Dalida Skazana Na Miłość
biograficzny,
Lisa Azuleos
Francja
31.12.17
dramat, muzyczny
02.10.17 Julieta
dramat
Pedro Amadovar
Hiszpania
31.12.17
02.10.17 Gimme Danger
dokument
Jim Jarmush
USA
31.12.17
02.10.17 - "Zwariowac Ze Szczęścia dramat, komedia
Paolo Virz
Francja, Włochy
31.12.17
La Pazza Gioia"
02.10.17 "Egzamin
dramat
Cristian Mongiu
Rumunia
31.12.17
Bacalaureat"
02.10.17 Zaćma
biografia,
Ryszard Bugajski
Polska
31.12.17
obyczajowy,
dramat
02.10.17 Konwój
thriller,
Maciej Żak
Polska
31.12.17
kryminalny
02.10.17 Jackie
biograficzny,
Pablo Larraín Chile, Francja, USA,
31.12.17
obyczajowy
Hong Kong
02.10.17 Moje Córki Krowy
obyczajowy,
Kinga Dębska
Polska
31.12.17
dramat
02.10.17 Listy Do M2
komedia
Maciej Dejczer
Polska
31.12.17
romantyczna
02.10.17 Córki Dancingu
musical, romance,
Agnieszka
Polska
31.12.17
Smoczynska
02.10.17 - Transporter: Nowa Moc
akcja
Camille Delamarre Francja, USA, Chiny
31.12.17 The Transporter Refueled
02.10.17 Anatomia Zła
thriller, sensacyjny Jacek Bromski
Polska
31.12.17
02.10.17 - Nieracjonalny Mężczyzna komedia, dramat,
Woody Allen
USA
31.12.17
Irrational Man
biograficzny,
02.10.17 Amy
biograficzny,
Asif Kapadia
USA, Wielka
31.12.17
dokumentalny,
Brytania
muzyczny
02.10.17 Mustang
dramat
Deniz Gamze
Francja, Niemcy,
31.12.17
Erguven
Turcja, Katar
02.10.17 Młodość
dramat
Paolo Sorrentino Francja, Szwajcaria,
31.12.17
Youth
Wielka Brytania,
Włochy
02.10.17 - Barany Islandzka Opowieść dramat, komedia
Grimur
Dania, Islandia,
31.12.17
Hrútar
Hakonarson
Norwegia, Polska
02.10.17 Carte Blanche
dramat
Jacek Lusiński
Polska
31.12.17
02.10.17 - Piknik Z Niedźwiedziami dramat, komedia,
Ken Kwapis
USA
31.12.17
A Walk In The Woods
przygodowy
02.10.17 Panie Dulskie
komediodramat
Filip Bajon
Polska
31.12.17
02.10.17 Mama Ma Ma
dramat
Julio Medem
Hiszpania
31.12.17
02.10.17 Mały Książe
animacja,
Mark Osborne
France
31.12.17
Le Petit Prince
przygodowy
02.10.17 Żyć Nie Umierać
tragikomedia,
Maciej Migas
Polska
31.12.17
obyczajowy

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60

61
62

63

64
65
66
67
68
69
70

02.10.17 Hugo I Łowcy Duchów
animacja,
31.12.17
Ghosthunters
familijny, komedia
02.10.17 Głośniej Od Bomb
dramat
31.12.17
Louder Than Bombs
02.10.17 Nie Ma Mowy
komedia
31.12.17
Tumbledown
romantyczna
02.10.17 - Zupełnie Nowy Testament
komedia
31.12.17 Le Tout Nouveau Testament
02.10.17 Nasza Młodsza Siostra
dramat
31.12.17
Umimachi Diary
02.10.17 Carol Carol
melodramat
31.12.17
02.10.17 Szajbus I Pingwiny
familijny
31.12.17
Oddball
02.10.17 Syn Szawła
dramat
31.12.17
Saul Fia
02.10.17 Body/Ciało
dramat
31.12.17
02.10.17 Fotograf
dramat
31.12.17
02.10.17 - Sin City 2: Damulka Warta
kryminał
31.12.17
Grzechu
Sin City 2: A Dame To Kill
For
02.10.17 Dzikie Historie
czarna komedia
31.12.17
Relatos Salvajes
02.10.17 Samba
dramat, komedia
31.12.17
02.10.17 Za Jakie Grzechy, Dobry
komedia
31.12.17
Boże
Qu’est-Ce Qu’on A Fait Au
Bon Dieu?
02.10.17 Magical Girl
dramat
31.12.17
02.10.17 - Robaczki Z Zaginionej Doliny
animacja
31.12.17
Minuscule
La Vallée Des Fourmis
Perdues
02.10.17 Frank
dramat, komedia
04.10.17 do
godz. 10:00
02.10.17 Eskorta The
western, dramat
31.12.17
Homesman
02.10.17 Lato W Prowansji
komedia
31.12.17
Avis De Mistral
02.10.17 - Saga Wikingów Northmen akcja
31.12.17
A Viking Saga
02.10.17 - Magia W Blasku Księżyca komedia, dramat
31.12.17
Magic In The Moonlight
02.10.17 Dawca Pamięci
dramat
31.12.17
The Giver
02.10.17 Turysta
dramat
31.12.17
Force Majeure
02.10.17 Drużyna
dokument,
31.12.17
sportowy

Tobi Baumann

Niemcy, Austria,
Irlandia
Joachim Trier Dania, Francja, USA,
Norwegia
Sean Mewshaw
Kanada, USA
Jaco Van Dormael

2015
2015
2015

Belgia, Francja,
Luksemburg
Japonia

2015

2015

Stuart Mcdonald

USA, Wielka
Brytania
Australia

Laszlo Nemes

Węgry

2015

Małgośka
Szumowska
Waldemar
Krzystek
Robert Rodriguez,
Frank Miller

Polska

2014

Polska

2014

USA

2014

Damian Szifron

Argentyna,
Hiszpania
Francja

2014

Francja

2014

Carlos Vermut

Hiszpania

2014

Thomas Szabo,
Hélene Giraud

Francja

2014

Lenny
Abrahamson

Irlandia, Wielka
Brytania

2014

Tommy Lee Jones

Francja, USA

2014

Rose Bosch

France

2014

Claudio Fach

Szwajcaria, Niemcy

2014

Woody Allen

USA

2014

Phillip Noyce

USA

2014

Hirokazu Koreeda
Todd Haynes

Olivier Nakache,
Eric Toledano
Pchilippe De
Hauveron

Ruben Ostlund

Dania, Francja,
Norwegia, Szwecja
Michał Bielawski
Polska

2015

2015

2014

2014
2014

71
72
73
74
75

76

02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17

Loft

thriller

Erik Van Looy

USA

2014

Miasto 44

wojenny

Jan Komasa

Polska

2014

Selma

biograficzny,
dramat
thriller

Ava Duvernay

2014

Ryszard Bugajski

USA, Wielka
Brytania
Polska

Leanne Pooley

Nowa Zelandia

2013

Jim Jarmush

2013

Układ Zamknięty
Everest - Poza Krańcem
Świata Beyond The Edge

przygodowy,
dramat,
dokumentalizowa
ny
02.10.17 - Tylko Kochankowie Przeżyją horror, romans
31.12.17
Only Lovers Stay Alive

2013

77

02.10.17 31.12.17

Teoria Wszystkiego
The Zero Theorem

dramat, fantasy

Terry Giliam

78

02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17

Zacznijmy Od Nowa Begin
Again
Blue Jasmine

komedia

John Carney

Francja, Niemcy,
USA, Wielka
Brytania, Cypr
Francja, USA,
Wielka Brytania,
Rumunia
USA

dramat

Woody Allen

USA

2013

Chce Się Żyć

dramat

Maciej Pieprzyca

Polska

2013

Stulatek, Który Wyskoczył
Przez Okno I Zniknął
100 Year Old Man Who
Climbed Out The Window
And Disappeared
Smak Curry The Lunchbox

komedia

Felix Herngren

Szwecja

2013

dramat

Ritesh Batra

2013

Tylko Bóg Wybacza
Only God Forgives

kryminał, thriller

Nicolas Winding
Refn

biograficzny,
dokumentalny,
muzyczny
komedia

Malik Bendjelloul

Francja, Indie,
Kanada, Niemcy,
USA
Dania, Francja,
Szwecja, USA,
Tajlandia
Szwecja, Wielka
Brytania

2012

akcja

Piotr Mularuk

USA, Francja,
Włochy
Polska

Jesteś Bogiem

dramat

Leszek Dawid

Polska

2012

Atas Chmur
Cloud Atlas
Imagine

sci-fi

79
80
81

82

83

02.10.17 04.10.17 do
godz. 10:00
02.10.17 31.12.17

84

02.10.17 31.12.17

Sugar Man

85

02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17

Zakochani W Rzymie
To Rome With Love
Yuma

86
87
88
89
90

91
92

02.10.17 31.12.17
02.10.17 31.12.17

Woody Allen

Lana Wachowski,
USA
Tom Tykwer
dramat
Andrzej
Polska, USA, Wielka
Jakimowski
Brytania, Portugalia
Ostatnia Miłość Na Ziemi melodramat, sci-fi David Mackenzie Dania, Irlandia,
Perfect Sense
Szwecja, Wielka
Brytania
Idy Marcowe
dramat polityczny George Clooney
USA
The Ides Of The March
Nietykalni
biograficzny
Olivier Nakache,
Francja
Intouchables
Eric Toledano

2013

2013

2013

2012

2012

2012
2012
2011

2011
2011

93

02.10.17 O Północy W Paryżu
komedia
31.12.17
Midnight In Paris
romantyczna
94 02.10.17 80 Milionów
akcja
16.11.17 do
godz. 10:00
95 02.10.17 Pan I Pani Kiler
komedia
31.12.17
Killers
96 02.10.17 Poznasz Przystojnego
komedia, dramat
12.12.17 do
Bruneta
godz. 10:00 You Will Meet A Tall Dark
Stranger
97 02.10.17 Debiutanci
dramat, komedia
31.12.17
Beginners
98 02.10.17 Soul Kitchen
komedia
31.12.17
99 02.10.17 Samotny mężczyzna
dramat
31.12.17
A Single Man
100 02.10.17 - Vicky Cristina Barcelona komedia, dramat
31.12.17
101 02.10.17 Jagodowa Miłość
romans
31.12.17
My Blueberry Nights
102 02.10.17 - Niania W Nowym Jorku The
komedia
31.12.17
Nanny Diaries
romantyczna
103 02.10.17 31.12.17
104 02.10.17 31.12.17

Labirynt Fauna
El Labertino Del Fauno
Bibliotekarz: Tajemnica
Włóczni
The Librarian: Quest For The
Spear
105 02.10.17 - Twin Peaks - Ogniu Krocz Ze
31.12.17
Mną

Woody Allen

USA, Spain

2011

Waldemar
Krzystek

Polska

2011

Robert Luketic

USA

2010

Woody Allen

USA, Hiszpania

2010

Mike Mills

USA

2010

Fatih Akin

Niemcy

2009

Tom Ford

USA

2009

Woody Allen

USA, Hiszpania

2008

Kar Wai Wong

Hong Kong

2007

USA

2007

Hiszpania, USA,
Meksyk
USA

2006

przygodowy

Robert Pulcini,
Shari Springer,
Berman
Guillermo Del
Toro
Peter Winther

thriller

David Lynch

USA

1992

fantasy

2004

Załącznik nr 2

Oświadczenie dla laureata Nagrody „Filmowy Konkurs Lay’s Krótka Piłka”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* :
Imię i nazwisko Laureata: ………………………………………………………………………………………….…..………………………………………….…
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez przedstawiciela ustawowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku mieszkania) ………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….……...
Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..…………
Data…………………………………………………………………. Podpis…………………….…………………………………………….

Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, iż zapoznałem się z pkt 19 Regulaminu "Filmowy Konkurs Lay's Krótka Piłka " i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich
danych osobowych. Zostałem poinformowany, o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż
Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany oraz żądania
usunięcia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922. z późn. zm.) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu "Filmowy Konkurs Lay's Krótka Piłka", w
tym wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim (05-825) przy ul. Zachodnia 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora całości praw majątkowych do Pracy
Konkursowej:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora nagród w Konkursie „Filmowy Konkurs Lay’s Krótka Piłka” " (to jest: Frito Lay
Poland sp. z o.o.) całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej stanowiącej wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami). Nabycie praw
autorskich przez Fundatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola
doprecyzowane w pkt. 34 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako Laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do
otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 6 Regulaminu:
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora, spółek Grupy PepsiCo oraz podmiotów pracujących na ich zlecenie, ani członkiem ich
najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 6 Regulaminu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.

