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Regulamin Konkursu „GadŜety za SMS”  
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Organizatorem konkursu o nazwie „GadŜety za SMS”, zwanego dalej "Konkursem”, jest EMlab SA. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa, kapitał zakładowy 30 558 500.000 ZŁ, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-27-93-367, REGON  012976217 (zwana dalej 
„Organizatorem”). 

 
1.2. Konkurs prowadzony będzie przez Organizatora z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, której operatorem 

jest P4 Sp. z o.o. (zwanej dalej „siecią Play”) z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi 30.508.500,00 złotych 
(zwaną dalej „Operatorem”). 

 
1.3. Fundatorem nagród jest Operator.  
 
1.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 27.06.2008 do 26.09.2008 roku,  przy czym dzień zakończenia 

Konkursu jest dniem wydania ostatniej nagrody.  
 
1.5. Konkurs organizowany jest w 10 aglomeracjach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Warszawa, Łódź, 

Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice. 
 
1.6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Operatora, a takŜe 

członkowie najbliŜszych rodzin tych osób. Przez członków najbliŜszej rodziny rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małŜonków, małŜonków rodzeństwa, rodziców małŜonków, kuzynów i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

  
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
2.1.Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia Konkursu spełniają 

następujące warunki: 
a) posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
c) są konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego. 

 
2.2. Konkurs przeznaczony jest dla UŜytkowników sieci Play spełniających wymogi określone w pkt II.1 powyŜej, 

którzy zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla UŜytkowników, 
dostępnym na stronie Operatora www.playmobile.pl, aktywują promocyjny Zestaw Startowy (Karta SIM/USIM) w 
sieci Play o wartości 3 PLN brutto określony w warunkach Oferty Promocyjnej„”Starter Nowy Play na Kartę 3 zł” 
(zwany danej „Promocyjnym Starterem”) w okresie pomiędzy 27 czerwca a 26 lipca 2008 roku. (zwanych dalej 
„Uczestnikami”). 
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2.3. Promocyjne Startery będą rozdawane w dniach 24.06-28.06 i 02.07-06.07 w 10 aglomeracjach wymienionych w 
pkt 1.5. powyŜej w wybranych galeriach handlowych oraz w lokalizacjach zewnętrznych. Szczegółowa lista 
moŜliwych lokalizacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu 

 
 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, naleŜy połączyć się przy pomocy telefonu komórkowego wyposaŜonego w 
Promocyjny Starter, aktywowany zgodnie z pkt II.3. powyŜej, z numerem (0-61) 664 32 44 (zwanym dalej „Numerem 
Konkursowym”), w okresie od 27 czerwca 2008 r. do 26 lipca 2008 r. (zwany dalej „Okresem Konkursowym”), 
Koszt połączenia z Numerem Konkursowym jest równy opłacie za standardowe krajowe połączenie głosowe z 
numerem stacjonarnym zgodnie z Cennikiem Oferty Play, Cennikiem Oferty Nowy Play na Kartę lub warunkami 
Oferty Promocyjnej. 
 
3.2. Po połączeniu z Numerem Konkursowym, Uczestnik usłyszy informację o skróconych zasadach Konkursu, a po 
zakończeniu połączenia otrzyma SMS-em unikalny kod. 
 
3.3. Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym wysłaniu otrzymanego kodu SMS-em na numer 7037 po 
godzinie 12.00 dowolnego dnia w Okresie Konkursowym, przy czym decydująca będzie chwila otrzymania SMS-a 
przez Organizatora. 
 
3.4. KaŜdego dnia nagrodzonych zostanie 10 Uczestników, których SMS-y zostaną odnotowane jako najszybsze 
(zwani dalej „Laureatami Konkursu”).  
 
3.5. Ocena czasu nadesłania SMS-ów dokonywana jest za pomocą systemu informatycznego, dzięki czemu 
wyeliminowany zostaje element losowości.  
 
3.6. Koszt przesłania SMS-a na numer 7037 wynosi 0,50 zł netto (0,61 PLN brutto). Serwis odbierający SMS-y 
będzie działać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. 
 
3.7. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
3.8. SMS-y nieodpowiadające postanowieniom pkt 3.2 i 3 oraz niekompletne nie będą uwzględniane w Konkursie. 
 
3.9. Uczestnik moŜe wysłać dowolną ilość SMS-ów w Konkursie, jednak bez względu na liczbę zgłoszeń moŜe być 
nagrodzony tylko jeden raz. Dotyczy to równieŜ SMS-ów wysłanych z innego Numeru MSISDN. 
 
3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do jego systemu informatycznego na 
skutek przyczyn niezaleŜnych od niego. 
 
 

IV. NAGRODY W KONKURSIE 
 
4.1. Nagrodami w Konkursie jest: 

a) 30 zestawów: telefon Sony Ericsson C902 o wartości 1190,72 PLN brutto ( słownie jeden tysiąc sto 
dziewięćdziesiąt złotych  i siedemdziesiąt dwa grosze kaŜda) oraz nagroda pienięŜna w wysokości 132 PLN;  
b) 60 zestawów: Playset (telefon + karta sim) o wartości 199,00 PLN ( słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych kaŜda );  
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c) 210 zestawów: pamięć przenośna na USB o pojemności 1GB o wartości 29,10 zł ( słownie dwadzieścia 
dziewięć  złotych i dziesięć groszy kaŜda. 
 

4.2. Autor najszybszego SMS-a w danym dniu otrzymuje nagrodę wskazaną w pkt 4.1.a powyŜej. 
 
4.3. Autorzy drugiego i trzeciego co do szybkości SMS-a w danym dniu otrzymują nagrodę wskazaną w pkt 4.1.b 
powyŜej. 
 
4.4.Pozostali Laureaci Konkursu (osoby od 4 do 10 w danym dniu) otrzymują nagrodę wskazaną w pkt 4.1.c 
powyŜej. 
 
4.5.Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  
 
4.6. Nagrody przewidzianej w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent 
pienięŜny.  
 
4.7. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze z nagrody pienięŜnej zryczałtowany podatek dochodowy w 
wysokości 10% łącznej wartości nagrody, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).  
 
4.8. Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie dokonanego zgodnie z pkt 3.2., zwycięzcy wyraŜają zgodę 
na potrącenie z nagrody pienięŜnej podatku dochodowego naleŜnego od uzyskanej nagrody rzeczowej. 
 
 

V. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 
 
5.1. Laureaci Konkursu o ewentualnej wygranej zostaną powiadomieni SMS-em oraz telefonicznie na numer, z 

którego zostało dokonane zgłoszenie konkursowe. Organizator podejmie trzykrotna próbę telefonicznego 
skontaktowania się z Laureatem Konkursu. Informacja przekazana w sposób określony  powyŜej zawierać 
będzie informację o rodzaju zdobytej nagrody.  

 
5.2. Warunkiem otrzymania nagrody jest:  

a) przesłanie na adres Organizatora przez osobę powiadomioną o nagrodzie pisemnego Potwierdzenia 
zgodnego ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 2 do regulaminu Konkursu, zawierającego 
następujące dane: 
- imię, nazwisko, 
- dokładny adres zameldowania (zgodny z danymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie 
potwierdzający toŜsamość – w przypadku Uczestnika poniŜej 18 lat), 
- numer telefonu Uczestnika, z którego było wysłane zgłoszenie, 
- numer unikalnego kodu, 
- adres na który ma być wysłana nagroda, 
- datę urodzenia, 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagrody, 
- oświadczenie, Ŝe nie jest osobą, o której mowa w pkt 5.6 regulaminu Konkursu,  
- własnoręczny podpis Uczestnika; 

 
b) w przypadku wygrania nagrody przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności 
prawnej, do Potwierdzenia powinna zostać dołączona pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na 
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udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem Konkursu według wzoru 
stanowiącego integralną część Załącznika nr 2 do regulaminu Konkursu.  

 
5.3.Potwierdzenie oraz wymagane dokumenty trzeba przesłać pocztą na adres: 
 

EM LAB SA 

UL. OLIMPIJSKA 3,  

02-636 WARSZAWA 

 

z dopiskiem „GadŜety za SMS” 
 
5.4. Potwierdzenie powinno zostać doręczone Organizatorowi na adres wskazany powyŜej nie później niŜ 14 dni 

kalendarzowych od daty powiadomienia o przyznaniu prawa do nagrody pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
Decyduje data doręczenia Potwierdzenia. 

 
5.5. W przypadku, gdy doręczone Organizatorowi Potwierdzenie zawiera braki, Organizator wzywa Uczestnika do 

uzupełnienia braków w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia Uczestnika, pod rygorem utraty prawa 
do nagrody. Powiadomienie następuje poprzez SMS. Decyduje data powiadomienia w drodze wiadomości SMS. 
Uczestnik moŜe uzupełnić braki przesyłając ponownie poprawnie wypełnione Potwierdzenie.  

 
5.6. W przypadku, gdy Potwierdzenie nie zostało doręczone Organizatorowi w terminie określonym w ust. 5.4 

powyŜej, lub teŜ braki Potwierdzenia nie zostaną uzupełnione w terminie określonym w ust. 5.5 powyŜej, 
Uczestnik traci prawo do nagrody. W takim przypadku osobą uprawnioną do otrzymania danej nagrody staje się 
pierwszy Uczestnik znajdujący się na liście rezerwowej zwycięzców i zostanie powiadomiony o nagrodzie jak 
powyŜej. 

 

5.7. Dane osobowe Laureata Konkursu (oraz jego przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób o ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych) zawarte w Potwierdzeniu i wzorze zgody przedstawiciela ustawowego, jak 
równieŜ stosownej deklaracji podatkowej, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu związanym z 
ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi nagrody oraz w celach związanych z obowiązkami wynikającymi z 
przepisów podatkowych i rachunkowych, przez okres przedawnienia roszczeń i okresy wskazane w przepisach 
podatkowych i rachunkowych. Dane Uczestników, którzy złoŜyli reklamację zgodnie z pkt VI poniŜej, będą 
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla 
odbioru nagrody. Laureatom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych wskazanych w 
niniejszym punkcie oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który we 
jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). 

 
5.8. Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie do zwycięzców zastępczych. 
 
5.9. Nagrody w Konkursie są dostarczane przez Organizatora na jego koszt do miejsca na terenie Polski, 

wskazanego przez Laureata Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej, 
która doręcza przesyłkę. 

 
5.10. Wszystkie nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia 26.09.2008. Nagrody 

nieodebrane w tym okresie przepadają. 
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VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres 

Organizatora do dnia 14.08.2008 (decyduje data stempla pocztowego) pod rygorem utraty praw do dochodzenia 
roszczeń na drodze postępowania sądowego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data 
dotarcia reklamacji na powyŜszy adres. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

 
6.2. Prawo złoŜenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  
 
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu 

komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem SMS jak równieŜ dokładny opis i 
wskazanie przyczyny reklamacji. 

 
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 
6.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiąŜąca. Uczestnik o decyzji Organizatora 

zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia 
reklamacji. 

 
 
VII. REGULACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU SMS 
 
7.1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, naleŜy przez to rozumieć wpływ 

SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu 
Organizatora, o których mowa w Regulaminie. 

 
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane  
 SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji.  
 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
8.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według 

siedziby Organizatora. 
 
8.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.playmobile.pl  oraz w siedzibie Organizatora. 
 
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność odbioru nagrody z przyczyn leŜących po stronie 

Laureata Konkursu. 
 
8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 

Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezaleŜnych. 
 
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla UŜytkowników i przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
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8.6. WyraŜenie pisane w treści niniejszego Regulaminu z duŜej litery zostały zdefiniowane w Regulaminie 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla UŜytkowników, chyba Ŝe niniejszy Regulamin 
wyraźnie stanowi inaczej. 

 
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Konkursu w kaŜdym czasie. 
 
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki dokonania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione. 
 
8.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za obciąŜenie systemu, które moŜe spowodować czasowe trudności z 

połączeniem się z Numerem Konkursowym. 
 
8.10. Organizator ma prawo w kaŜdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym 

odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z 
niniejszym Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia 
korzystania ze sprzętu komputerowego przy wykonywaniu połączeń telefonicznych. 

 
8.11. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, pod warunkiem, Ŝe wprowadzone 

zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej www.playmobile.pl i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 


