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Regulamin Konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio"   
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem opisanego w niniejszym regulaminie konkursu "Wygraj z Play tablet 
Prestigio" (dalej „Konkurs ”) jest firma FMS MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie (kod: 01-496) przy ul. Karola Miarki 13, zarejestrowana w XIII Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 
209593, NIP: 838-17-410771, Regon: 750000798, kapitał zakładowy wynosi: 140 
000,00 złotych (dalej „Organizator ”). Organizator przyrzeka i wydaje nagrody. 

2. Partnerem Konkursu jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 
677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, numer rejestrowy 
E0008436W, o kapitale zakła-dowym w wysokości 48 456 500,00 złotych (dalej 
„Partner” ).  

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 04.11.2013r. do 17.11.2013r.  
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1.  Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każdy użytkownik Oferty Play na 

Kartę, Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta, Oferty Play Na Kartę Lubię to!, 
Oferty FORMUŁA MINI MAX na Kartę, Oferty Play Fresh, Oferty Promocyjnej Lubię 
to! oraz Oferty Red Bull MOBILE na Kartę  
i Oferty Red Bull MOBILE na Kartę II, za wyjątkiem pracowników 
i współpracowników Organizatora i Partnera oraz ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, 
małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia (dalej 
„Uczestnik ”). 

2.  Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wysyłanie wiadomości SMS o 
treści START z numeru telefonu na kartę na numer 80008 – cena jednej wiadomości 
SMS wynosi 0 zł brutto. Wysyłanie SMS-ów na numer 80008 jest możliwe dla 
użytkowników pozostających w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Partnera (czyli 
wysłanie wiadomości SMS z zagranicy nie będzie skuteczne, chyba że użytkownik 
pozostaje w zasięgu sieci Partnera). Wysłanie SMS-a zgłoszeniowego o treści innej 
niż wskazana w niniejszym punkcie uniemożliwia zgłoszenie udziału w Konkursie. 
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Postanowienia niniejszego punktu dotyczą również wiadomości SMS, o których 
mowa w § 3  pkt. 2 poniżej.  

3.  Udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody Dnia, o której mowa w § 4 pkt 1 poniżej 
uzależnione jest od spełnienia wszystkich wymogów określonych w Regulaminie. 
Niespełnienie któregokolwiek z warunków lub naruszenie któregokolwiek 
postanowienia Regulaminu skutkuje wykluczeniem z Konkursu lub utratą 
uprawnienia do uzyskania Nagrody Dnia. 

4  Otrzymanie Nagrody Dnia przez Laureata Konkursu, o którym mowa w § 3 pkt 5, 
który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, uzależnione jest od: 

a)  w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – 
wyrażenia zgody na otrzymanie nagrody oraz złożenie przez Laureata oświadczeń z 
tym związanych przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego Laureata;  

b) w przypadku osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych – 
reprezentowania jej na etapie Konkursu następującym po wyłonieniu Laureatów 
przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego Laureata (co oznacza m.in. 
złożenie w imieniu Laureata oświadczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie); 
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

 
5.  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:  

a) osoby, które ukończyły 13 lat, lecz nie ukończyły lat 18 (chyba, że zawarły związek 
małżeński);  

b) osoby częściowo ubezwłasnowolnione.  
 

6.  Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby:  

a) które nie ukończyły lat trzynastu, oraz  
b) osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.  

 
§3. ZASADY KONKURSU  

 
1.  Konkurs składa się z jednego etapu i trwa 14 dni od 04.11.2013 r. do 17.11.2013 r. i 

podzielony jest na Rozgrywki Dzienne trwające od godz. 0.00 do godz. 24.00 
włącznie każdego dnia.  

2.   Rozgrywki Dzienne   
Aby wziąć udział w Rozgrywce Dziennej Konkursu, należy wysłać SMS-a o treści 
TAK pod bezpłatny numer 80008, w terminie wskazanym w § 3 pkt 1 o dowolnej 
pełnej godzinie licząc od godziny 0:00 do godziny 24:00,  
  

3.  Po wysłaniu przez Uczestnika SMS-a, o którym mowa w § 3 pkt 2  powyżej, o pełnej 
godzinie lub w czasie jak najbardziej zbliżonym do pełnej godziny, Uczestnik 
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otrzyma zwrotnie podziękowanie za zgłoszenie oraz zaproszenie do poprawienia 
wyniku. Zaproszenie nie obliguje Uczestnika do ponownego wzięcia udziału w 
rozgrywce. Czas reakcji Uczestnika mierzony jest przez aplikację Organizatora z 
dokładnością do tysięcznej części sekundy, w sposób zapewniający jednakowe 
traktowanie wszystkich Uczestników.  

4.  Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie trwania Konkursu zrezygnować z 
uczestnictwa w Konkursie. W tym celu należy wysłać SMS-a o treści USUN pod 
bezpłatny numer 80008. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w Konkursie jest 
równoznaczne z utratą wszelkich praw do ewentualnych nagród zdobytych w 
Konkursie.  

5. Nagrody w Konkursie będą przyznawane za udział w Rozgrywkach Dziennych. 
Nagrodę Dnia otrzymuje codziennie jeden Uczestnik (dalej „Laureat ”), który wyśle 
SMS-a o treści TAK w czasie równym lub jak najbardziej zbliżonym do pełnej 
godziny, o której mowa w § 3 pkt 2, spośród wszystkich Uczestników biorących 
udział w danej Rozgrywce Dziennej. 

6. W przypadku, gdy identyczne czasy osiągnięte zostały przez więcej niż jednego 
Uczestnika, Nagrodę Dnia otrzymuje Uczestnik, który wysłał mniej SMS-ów w 
ramach danej Rozgrywki Dziennej. 
 

§4.NAGRODY 
 

1. Nagrodami w Konkursie jest 14 tabletów multimedialnych Prestigio MultiPad 10.1 
Ultimate o wartości 861,00 zł brutto każdy („Nagroda Dnia ”). 

 
2. Nagroda Dnia zostanie powiększona o kwotę w wysokości 11,11% wartości Nagrody 

Dnia (dalej „Nagroda Pieni ężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana 
Laureatowi, lecz przekazana na poczet pokrycia kosztu podatku od Nagrody Dnia. 

 
3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród 

ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody 
określone w niniejszym Regulaminie.  

4. Każdy Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zdobyć tylko jedną Nagrodę Dnia.  
 

§5. NADZÓR NAD KONKURSEM 
 

1. Organem decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 pkt 1 powyżej, 
jest komisja konkursowa (dalej „Komisja Konkursowa ”).  

2. Komisja Konkursowa składa się łącznie z trzech członków reprezentujących 
Organizatora lub Partnera. 
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3. Decyzje Komisji są ostateczne (nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez 
Uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym i sądowym).  

 
§6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 
1. Laureaci wszystkich Rozgrywek Dziennych o których mowa w § 3 pkt 2 wyłonieni 

zostaną przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.  
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości SMS, wysłanej 

przez Organizatora na numer telefonu, za pośrednictwem, którego Uczestnik brał 
udział w Konkursie w ciągu 3 dni od wyłonienia listy Laureatów.  

3. W wiadomości SMS, o której mowa w pkt 2 powyżej, Laureat zostanie 
powiadomiony o wygranej oraz poinformowany o tym, że w ciągu 3 dni roboczych 
Organizator skontaktuje się telefonicznie z Laureatem na numer telefonu za 
pośrednictwem, którego Uczestnik brał udział w Konkursie.  

4. Laureaci w trakcie rozmowy telefonicznej zostaną poproszeni o podanie 
następujących danych osobowych: wiek, zdolność do czynności prawnych, imię, 
nazwisko, adres korespondencyjny dla dostarczenia nagrody, numeru NIP, a także 
wszelkich innych danych niezbędnych Organizatorowi w celu wykonania 
obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

5. W celu skontaktowania się z Laureatem Organizator podejmie 6 prób nawiązania 
połączenia w ciągu 2 kolejnych dni roboczych w godzinach od 09:00 do 17:00. W 
przypadku konieczności skontaktowania się z przedstawicielem ustawowym 
Laureata, Organizator podejmie 6 prób nawiązania połączenia w ciągu 2 kolejnych 
dni roboczych w godzinach od 09:00 do 17:00. 

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub jego 
przedstawicielem ustawowym, nagroda przepada na rzecz Organizatora.  

 
§7 WYDANIE NAGRÓD  

 
1. Nagrody, o których mowa w § 4 pkt 1 zostaną przesłane przez Organizatora za 

pośrednictwem poczty kurierskiej do dnia 21 grudnia 2013 r. Koszty wysyłki nagród 
do Laureatów ponosi Organizator.  

2. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków opisanych w niniejszym 
Regulaminie, jak również nieodebraniu nagrody lub niemożliwości jej dostarczenia z 
przyczyn leżących po stronie Laureata, nagroda przepada na rzecz Organizatora.  

 
§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczących 

niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem w terminie do 7 dni od dnia 
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zakończenia Konkursu, jednak nie później niż do 25.11.2013 r. O terminie złożenia 
reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje nadane po tym terminie 
oraz w formie innej niż pisemna nie będą uwzględniane.  

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i 
numer telefonu, z którego przesłał SMS-a Zgłoszeniowego, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, 
z dopiskiem: "REKLAMACJA -PLAY".  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora, nie później jednak niż do dnia 11.12.2013 r. Organizator rozpatrywać 
będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie 
reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej (co nie wyłącza 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej). Uczestnik zostanie o decyzji 
Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w 
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zgodnie z postanowieniami 
§5 niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej.  

5. Niezależnie od powyższego, reklamacje dotyczące technicznej działalności serwisu 
SMS-owego Organizatora mogą być zgłaszane w terminie do 21.11.2013 r. na 
adres poczty elektronicznej Organizatora: reklamacje@fms.media.pl. 

6. Zasady postępowania reklamacyjnego nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Uczestnika roszczeń w postępowaniu sądowym. 

 
 

§ 9 DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) („UODO”) danych osobowych Uczestników Konkursu lub ich 
przedstawicieli ustawowych jest Partner. 

2. Dane osobowe dotyczące: 

a. Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu, w tym obsługi reklamacji, 

b. Laureatów oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie ich przedstawicieli 
ustawowych (w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny) są 
przetwarzane w celu przyznania i dostarczenia nagród, zachowania dokumentacji 
podatkowej dotyczącej rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego (przez czas określony przez powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, oraz w celach dowodowych. 
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3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w 
Konkursie lub odbioru Nagrody Dnia. 

5. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych. 

6. W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi reklamacji i 
przekazania nagród, Partner jako administrator danych, powierzył Organizatorowi, 
na podstawie art. 31 UODO, przetwarzanie danych osobowych. 

 
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) 
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  

2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości 
w formie pieniężnej lub innej formie. W razie zrzeczenia się Nagrody Dnia przez 
Laureata, lub jej przepadku podatek od wygranej nie będzie naliczany; nie będzie 
także wypłacana Nagroda Pieniężna.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli 
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu 
(np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące 
rodzaju lub wartości Nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie 
www.play.pl. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.play.pl  


