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Regulamin Konkursu Play 
obowiązuje od 3 grudnia 2007 roku 

 
  

I.  Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy zasad korzystania z 
Konkursu głosowego Play (zwanego dalej "Konkursem”). Konkurs polega na udzieleniu 
odpowiedzi na dwa (2) pytania konkursowe w jak najkrótszym czasie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 
00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000253675, NIP 527-23-17-216, REGON 016750310, o kapitale 
zakładowym w wysokości 500.000,00 złotych, kapitale wpłaconym w wysokości 
500.000,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Konkurs prowadzony będzie przez Organizatora z wykorzystaniem sieci 
telekomunikacyjnej operowanej przez P4 Sp. z o.o. (zwanej dalej „siecią Play”) z siedzibą 
w Warszawie, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisaną 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 
25.250.000,00 złotych (zwaną dalej „Operatorem”). 

4. Konkurs trwa w okresie od 3 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  

5. KaŜdy Uczestnik moŜe wziąć udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy. 

6. Treść pytań konkursowych jest powiązana z ofertą sieci Play. Wszystkie pytania zadane 
w ramach Konkursu będą miały charakter wiedzowy.  

7. JeŜeli Uczestnik posiada włączoną opcję CLIR (ang. Calling Line Identification 
Restriction – ukrywanie prezentacji własnego numeru), po uzyskaniu połączenia 
(zwanego dalej „Połączeniem Konkursowym”) z numerem *2112 (zwanego dalej 
„Numerem Konkursowym”) Uczestnik jest proszony o podanie własnego numeru 
telefonu, z którego wykonuje połączenie. 

8. Połączenia Konkursowe będą mogły być wykonywane przez Uczestników wyłącznie z 
terytorium Polski (usługa nie jest dostępna w roamingu).  

 

II. Uczestnicy Konkursu 
 

9. Konkurs przeznaczony jest dla UŜytkowników sieci Play, którzy zgodnie z Regulaminem 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla UŜytkowników, 
dostępnym na stronie Operatora www.playmobile.pl, aktywują Kartę SIM/USIM w sieci 
Play w okresie pomiędzy 3 a 31 grudnia 2007 roku. (zwanych dalej „Uczestnikami”) i 
przy jej uŜyciu biorą udział w Konkursie. Aktywacja Karty SIM/USIM dokonywana jest 
zgodnie z ww. regulaminem, w szczególności oznacza konieczność nabycia Karty 
SIM/USIM i wykonania lub przyjęcia połączenia telefonicznego.  
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10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, pracownicy tymczasowi ani zatrudnieni 
na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Operatora oraz Organizatora. W 
Konkursie nie mogą równieŜ brać udziału członkowie najbliŜszej rodziny osób, o których 
mowa powyŜej (tj. ich małŜonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  

11. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w 
Konkursie, wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. 

 

III. Zasady udziału w Konkursie 
 
12. Aby wziąć udział w Konkursie, naleŜy połączyć się przy pomocy telefonu komórkowego 

wyposaŜonego w Kartę SIM/USIM, aktywowaną zgodnie z pkt 9, z Numerem 
Konkursowym, tj. numerem *2112, w okresie od 3 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 
(koszt połączenia jest naliczany za czas trwania połączenia, tak jak za standardowe 
krajowe połączenie głosowe, zgodnie ze stosownym Cennikiem Oferty Play, tj. za minutę 
połączenia przy uwzględnieniu sposobu naliczania opłaty). 

13. Po połączeniu z Numerem Konkursowym, Uczestnik moŜe wybrać z menu odsłuchanie 
informacji o skróconych zasadach Konkursu lub przejść do pierwszego z dwóch pytań z 
listą odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź na dane pytanie jest prawidłowa. 
Uczestnik moŜe otrzymywać za kaŜdym razem inne pytania niezaleŜnie od liczby prób.  

14. Odpowiadając na pytania, naleŜy wciskać klawisz określający wybraną odpowiedź (np. 1, 
2 lub 3) na pytanie konkursowe. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pierwsze 
pytanie, Uczestnik Konkursu przechodzi do odsłuchania drugiego pytania. Po 
prawidłowej odpowiedzi na drugie pytanie, Uczestnik usłyszy podziękowanie za udział w 
Konkursie. W przypadku błędnej odpowiedzi, Uczestnik otrzyma ponownie to samo 
pytanie. 

15. Odpowiedź na pytanie moŜe zostać udzielona dopiero po całkowitym wysłuchaniu 
danego pytania.  

16. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pierwszą serię dwóch pytań Uczestnik 
otrzymuje propozycję wzięcia udziału w Konkursie kolejny raz i poprawienia swojego 
czasu. Uczestnik moŜe próbować wiele razy, a czas udzielania odpowiedzi na kaŜdą serię 
dwóch pytań jest liczona osobno. 

17. Dla celów określenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania konkursowe, od którego 
zaleŜy wynik Konkursu, brany jest pod uwagę okres, który upłynął od momentu 
zakończenia odsłuchiwania pytania konkursowego do czasu wciśnięcia klawisza 
oznaczającego prawidłową odpowiedź na to pytanie. PowyŜszy okres jest ustalany dla 
kaŜdego z dwóch pytań zadanych w Konkursie w danej serii pytań, po czym uzyskane 
czasy są sumowane, dając "Łączny Czas Prawidłowych Odpowiedzi" na dwa (2) pytania 
w jednej serii.  

 

IV. Nagrody 
 

18. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 200 pierwszych Uczestników, którzy udzielili 
prawidłowych odpowiedzi na dwa pytania konkursowe w jednej serii pytań, w jak 
najkrótszym Łącznym Czasie Prawidłowych Odpowiedzi, w określonym terminie 
podanym w niniejszym Regulaminie. JeŜeli dany Uczestnik wziął udział w Konkursie 
wiele razy, pod uwagę jest brany jego najlepszy Łączny Czas Prawidłowych Odpowiedzi 
uzyskany na dwa (2) pytania konkursowe podczas jednej (1) serii pytań. JeŜeli kilku 
Uczestników uzyskało taki sam Łączny Czas Prawidłowych Odpowiedzi, uprawniający 
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do otrzymania nagrody, zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza zgłosiła się do 
Konkursu, począwszy od dnia 3 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.  

19. Osobami uprawionymi do nagród są Uczestnicy spełniający warunki, o których mowa w 
cz. II niniejszego Regulaminu. 

20. Nagrodami w Konkursie są: 

a. zestaw kina domowego (Panasonic SC-PT150E-K) o wartości 617,32 PLN brutto 
oraz nagroda pienięŜna w wysokości 69 PLN brutto – dla pierwszych 
pięćdziesięciu (50) Uczestników z listy wyników Konkursu, 

b. odtwarzacz muzyczny (iPod shuffle 1GB) o wartości 286,70 PLN brutto oraz 
nagroda pienięŜna w wysokości 32 PLN brutto – dla kolejnych stu pięćdziesięciu 
(150) Uczestników z listy wyników Konkursu z miejsc 51-200. 

21. Organizator Konkursu nie przewiduje w Konkursie moŜliwości wypłacenia Uczestnikom 
ekwiwalentu pienięŜnego zamiast nagrody rzeczowej.  

22. Organizator pobierze z nagrody pienięŜnej podatek zryczałtowany 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.). Zwycięzca konkursu wyraŜa zgodę na potrącenie podatku dochodowego od nagród  
z części pienięŜnej wygranej nagrody.  

23. Organizator sporządza listę wyników Konkursu wszystkich Uczestników, którzy dokonali 
prawidłowych zgłoszeń (rejestracji) w Konkursie oraz udzielili prawidłowej odpowiedzi 
na dwa pytania konkursowe co najmniej w jednej serii pytań i uzyskali Łączny Czas 
Prawidłowych Odpowiedzi. Lista wyników Konkursu jest sporządzana przy 
wykorzystaniu przyporządkowanego kaŜdemu Uczestnikowi numeru MSISDN telefonu, 
przy pomocy którego Uczestnik brał udział w Konkursie.  

24. Informacje zawarte na liście wyników Konkursu, o której mowa powyŜej, nie są 
ujawniane Uczestnikom. 

25. Wszyscy zwycięzcy Konkursu są informowani telefonicznie o zdobyciu nagrody, na 
numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z Numerem 
Konkursowym w celu określenia sposobu przekazania nagród. Organizator dokonuje 
najwyŜej trzech prób dodzwonienia się do zwycięzcy Konkursu, w ciągu 2 dni roboczych. 

26. W przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować 
się ze zwycięzcą, w sposób określony w pkt 25, Organizator zastrzega sobie prawo 
przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na liście wyników Konkursu 
sporządzonej przez Organizatora zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.  

27. W celu przekazania nagród przez Organizatora, Zwycięzcy powinni podać swoje dane 
osobowe, a takŜe wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w 
związku z udziałem w niniejszym Konkursie. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wydania 
nagrody. W przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych, Organizator ma 
prawo nie wydać nagrody takiej osobie. Postanowienie pkt 25 stosuje się odpowiednio. 

28. Nagrody w Konkursie są dostarczane przez Organizatora na jego koszt do miejsca na 
terenie Polski, wskazanego przez zwycięzcę. JeŜeli  zwycięzca nie dokona odbioru 
nagrody w powyŜszy sposób, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody 
kolejnej osobie, która figuruje na liście wyników Konkursu sporządzonej przez 
Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej, która doręcza przesyłkę.  

29. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane najpóźniej do 31 marca 2008 r. 
włącznie.  
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V. Koszty udziały w Konkursie oraz reklamacje 

 
30. Koszt połączenia z numerem *2112 jest naliczany za czas trwania połączenia, tak jak za 

standardowe krajowe połączenie głosowe, zgodnie ze stosownym Cennikiem Oferty Play, 
tj. za minutę połączenia przy uwzględnieniu sposobu naliczania opłaty. 

31. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na 
piśmie, listem poleconym do 14 dni po zakończeniu Konkursu (decyduje data otrzymania 
reklamacji przez Organizatora), tj. do dnia 14 stycznia 2008 r., na adres: Avantis S.A., ul. 
Królewska 16, 00-103 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Play” 

32. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z 
którego wykonywano połączenia w Konkursie, jak równieŜ dokładny opis i powód 
reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O 
wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w 
reklamacji, w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji na adres Organizatora.  

 
VI. Postanowienia końcowe 

 

33. MoŜliwość udziału UŜytkownika w Konkursie jest zablokowana w następujących 
przypadkach:  

a. posiadanie na koncie numeru telefonu w systemie Play Karta kwoty nie 
pozwalającej na wykonywanie połączeń telefonicznych,  

b. przekroczenie czasu waŜności konta w systemie Play Karta na wykonywanie 
połączeń wychodzących.  

34. Rozpoczynając udział w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, UŜytkownik 
wyraŜa zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

35. 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. 

36. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowej 
realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane te zostaną zniszczone i nie będą 
przetwarzane, w szczególności gromadzone i przekazywane jakimkolwiek podmiotom 
trzecim. 

37. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Konkursu w kaŜdym 
czasie. 

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby 
nieuprawnione. 

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za obciąŜenie systemu, które moŜe 
spowodować czasowe trudności z połączeniem się z Numerem Konkursowym. 

40. 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. 
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41. 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. 

42. Organizator nie dokonuje weryfikacji danych wskazanych przez osobę, biorącą udział w 
Konkursie, z danymi UŜytkownika telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało 
połączenie. Organizator nie sprawdza w szczególności danych wskazanych przez osobę, 
która odbierze połączenie, o którym mowa w pkt 25. Organizator nie ponosi Ŝadnej 
odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyŜszym zakresie.  

43. Regulamin dostępny jest na stronie www.playmobile.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 


