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Regulamin Konkursu „WIOSENNY STOPER” 
 obowi ązuje od dnia 4 maja 2010 r. 

  
  

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa 
w konkursie pod nazwą: „WIOSENNY STOPER” (zwanym dalej: "Konkursem"). 

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540) 

3. Organizatorem Konkursu jest MobileFormats sp. z o.o., ul. Szlak 77 lok. 134, 31-1531 
Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
KRS - KRS 0000298886, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 złotych, NIP 676 23 
67 328, Regon 120613391 (zwana dalej „Organizatorem”).  

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej 
operowanej przez P4 sp. z o.o. (zwanej dalej siecią Play) z siedzibą w Warszawie (02-
677), ul. Taśmowa 7, 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, nr rejestrowy E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi 
48.456.500,00 złotych (zwaną dalej Operatorem). 

5. Operator nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z 
wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat, o których mowa w 
Regulaminie oraz udzielenia zezwolenia Organizatorowi na umieszczanie aktualnej 
wersji Regulaminu na stronach: www.playmobile.pl, wap.playiwygraj.pl, 
www.playiwygraj.pl. 

6. Fundatorem wszystkich nagród jest Organizator. 
7. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs rozpoczyna 

się w dniu 4 maja 2010 roku o godzinie 10:00 i trwa do dnia 14 czerwca 2010 roku, do 
godziny 23:59:59.  

§ 2 Komisja Konkursowa  
  
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Laureatów 
Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 
osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są 
ostateczne.  
 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Z zastrzeŜeniem ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu (zwanym 

dalej Uczestnikiem) moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z 
usług telekomunikacyjnych w sieci Play, w szczególności będąca UŜytkownikiem lub 
Abonentem sieci Play w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników oraz Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 
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2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 
Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na 
uczestnictwo w Konkursie.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz 
pracownicy i współpracownicy Operatora. Współpracownikami w rozumieniu 
postanowień Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub 
Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą równieŜ brać 
udziału najbliŜsi członkowie rodzin tych osób, tj. ich małŜonkowie, rodzice, dzieci i 
rodzeństwo. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające numer MSISDN z aktywną 
funkcją CLIR, uniemoŜliwiającą identyfikację numeru.  

5. Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 90333 wynosi 3,66 zł z VAT (tj. 3,00 zł + VAT). 
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak równieŜ praw i obowiązków z nim związanych, w tym 

takŜe prawa do Ŝądania wydania Nagrody, nie moŜna przenosić na inne osoby i 
podmioty. 

7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 
 

§ 4 Przyst ąpienie do Konkursu 
 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik dokonuje rejestracji poprzez przesłanie 
wiadomości SMS o treści: STOP lub START lub innej publikowanej w materiałach 
promocyjnych lub w wiadomościach SMS lub podanej w połączeniu telefonicznym 
zachęcającym do udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie SMS”) w okresie od dnia 4 
maja 2010 r. od godz. 10:00 do dnia 14 czerwca 2010 r. do godziny 23:59:59 na 
odpłatny numer 90333. WaŜne są jedynie Zgłoszenia SMS wysłane SMS-em na numer 
telefonu: 90333. 

2. W odpowiedzi na Zgłoszenie SMS przesłane na numer 90333, Uczestnik otrzyma od 
Organizatora potwierdzenie, za pomocą zwrotnej wiadomości SMS, z informacją, Ŝe jego 
numer telefonu (numer MSISDN) został zarejestrowany w systemie elektronicznym 
Organizatora. 

3. Za jeden dzień Konkursu uwaŜa się 24 godziny trwające od godziny 00:00 danego dnia 
do godziny 23.59. Wyjątek stanowi pierwszy dzień Konkursu, tj. 4 maja 2010 r., który 
rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa do godziny 23.59. 

4. KaŜda wiadomość SMS przesłana przez Uczestnika, w tym Zgłoszenie SMS, zostanie 
zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Organizatora. Wiadomości SMS 
związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru 
Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu 
według zegara automatycznego systemu odbioru, z dokładnością, co do sekundy. Czas 
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe mierzony jest od momentu wysłania Pytania 
Konkursowego przez Organizatora do momentu zarejestrowania SMS-a zawierającego 
odpowiedź przez automatyczny system odbioru Organizatora. Dane zarejestrowane 
przez system teleinformatyczny Organizatora są rozstrzygające dla ustalenia kolejności 
zgłoszenia w Konkursie, wyboru rodzaju nagrody na I Etapie i wskazania Laureatów 
Konkursu. 

5. Zgłoszenie SMS, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane bez treści lub 
zawierające nieprawidłową treść, nie upowaŜnia do dalszego udziału w Konkursie i nie 
będzie brane pod uwagę przez Organizatora.  

6. KaŜdy Uczestnik moŜe wysyłać nieograniczoną ilość Zgłoszeń SMS, biorąc tym samym 
wielokrotnie udział na I Etapie. 

7. Organizator zastrzega, Ŝe w odpowiedzi na kaŜdą przesłaną przez Uczestnika 
wiadomość SMS na numer 90333, moŜe wysłać do Uczestników, w kaŜdym dniu trwania 
Konkursu maksymalnie do pięciu zwrotnych wiadomości SMS zawierających dodatkowe 
informacje o Konkursie oraz wykonać nie więcej niŜ 6 połączeń głosowych z 
informacjami o Konkursie.  
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8. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o 
których mowa w ust. 7 powyŜej, winien wysłać, na bezpłatny numer 80333, wiadomość 
SMS o treści „USUN”. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, Ŝe 
Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji związanych z 
Konkursem. Wysłanie wiadomości SMS o treści USUN nie oznacza pozbawienia 
Uczestnika prawa do udziału w Konkursie oraz w wyłanianiu Laureata Konkursu, o ile 
spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie.  

9. Wysłanie SMS-a o treści USUN na numer 80333 nie powoduje rezygnacji z 
Prenumeraty, o której mowa w § 5 ust. 15 Regulaminu, dezaktywacja Prenumeraty 
następuje zgodnie z regulaminem Prenumeraty.  

 
 

§ 5 Zasady Konkursu  

1. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu odpowiada na pytania wiedzowe zadane przez 
Organizatora w treści wiadomości SMS (zwane dalej „Pytaniami Konkursowymi”).  

2. Prawidłowe odpowiedzi udzielone przez Uczestnika na Pytania Konkursowe uprawniają 
do ubiegania się przez Uczestnika o nagrody przyznawane w Konkursie, według zasad 
opisanych w Regulaminie.  

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie Konkursu (w dalszej części 
Regulaminu zwanym „I ETAP”), Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Dzienne i Nagrody 
Tygodniowe. Na drugim etapie Konkursu (w dalszej części regulaminu zwanej „II 
ETAP”), Uczestnicy ubiegają się o Nagrodę Finałową.  

4. Na I Etapie warunkiem ubiegania się o jedną z Nagród Dziennych lub Tygodniowych jest 
udzielenie poprawnej odpowiedzi na jedno Pytanie Konkursowe.  

5. Uczestnicy wysyłając Zgłoszenie SMS w odpowiedniej minucie dokonują tym samym 
wyboru rodzaju nagrody, o którą będą grali na I Etapie i tak, odpowiednio:  
1. wysłanie Zgłoszenia SMS w: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 i 59 minucie kaŜdej godziny trwania Konkursu 
uprawnia Uczestnika do gry o Nagrodę Dzienną;  

2. wysłanie Zgłoszenia SMS w: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 i 60 minucie 
kaŜdej godziny trwania Konkursu uprawnia Uczestnika do gry o Nagrodę 
Tygodniową. 

6. Na I Etapie, w odpowiedzi na Zgłoszenie SMS Uczestnik otrzyma od Organizatora 
wiadomości SMS. Pierwsza wiadomość SMS będzie dotyczyła wyboru wariantu danej 
Nagrody. Druga wiadomość SMS będzie zawierała wyliczenie kategorii pytań, z których 
Uczestnik będzie mógł dokonać wyboru tematyki Pytania Konkursowego. Trzecia 
wiadomość SMS będzie zawierała Pytanie Konkursowe z dziedziny, którą wybrał 
Uczestnik. Czwarta wiadomość w formie MMS będzie zawierała katalog nagród 
moŜliwych do wygrania w Konkursie wraz z opisem i informacjami na temat Konkursu. 

7. W odpowiedzi na pierwszą wiadomość SMS, Uczestnik dokonuje wyboru jednego z 
siedmiu wariantów Nagrody Dziennej lub jednego z trzech wariantów Nagrody 
Tygodniowej. W odpowiedzi na drugą wiadomość SMS, Uczestnik dokonuje wyboru 
kategorii pytań, której będzie dotyczyło Pytanie Konkursowe. Odpowiedzi na wiadomości 
SMS otrzymane od Organizatora, Uczestnik przesyła w formie wiadomości SMS na 
odpłatny numer 90333.  

8. Uczestnik odpowiada na Pytanie Konkursowe I Etapu, poprzez wysyłanie wiadomości 
SMS na numer 90333, wpisując w treści wiadomości treść odpowiedzi. Biorąc udział w 
grze o Nagrodę Dzienną, Uczestnik powinien przesłać odpowiedź na Pytanie 
Konkursowe do godziny 23:59:59 tego dnia, w którym otrzymał Pytanie Konkursowe. 
Biorąc udział w grze o Nagrodę Tygodniową, Uczestnik powinien przesłać odpowiedź na 
Pytanie Konkursowe w dniach od poniedziałku do niedzieli do godziny 23:59:59 tego 
tygodnia, w którym otrzymał Pytanie Konkursowe.  
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9. Uczestnik moŜe wielokrotnie brać udział w I Etapie, wysyłając Zgłoszenie SMS, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, według zasad określonych powyŜej.  

10. Warunkiem udziału w II Etapie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na Pytanie 
Konkursowe zadane na I Etapie. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na Pytanie 
Konkursowe I Etapu Uczestnik otrzymuje SMS z informacją o moŜliwości udziału w II 
Etapie. W celu rozpoczęcia gry o Nagrodę Finałową Uczestnik wysyła SMS o treści 
AUTO lub innej wskazanej w komunikacji SMS lub materiałach promocyjnych Konkursu 
na numer 90333, a następnie odpowiada na Pytania Konkursowe II Etapu poprzez 
wysyłanie wiadomości SMS na numer 90333, wpisując w treści wiadomości odpowiedni 
numer odpowiedzi. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi Uczestnik otrzymuje kolejne 
Pytanie Konkursowe. W przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi na Pytanie 
Konkursowe Uczestnikowi nie są przyznawane punkty za daną odpowiedź, Uczestnik 
otrzymuje za pośrednictwem wiadomości SMS informację o udzieleniu błędnej 
odpowiedzi, a następnie kolejne Pytanie Konkursowe.  

11. W trakcie trwania II Etapu Konkursu, kaŜdy Uczestnik ma moŜliwość zdobycia punktów 
za kaŜdą prawidłową odpowiedź na Pytania Konkursowe II Etapu, które uprawniają do 
ubiegania się o Nagrodę Finałową. Ilość moŜliwych do zdobycia punktów jest 
uzaleŜniona od dnia, w którym dany Uczestnik prześle odpowiedź na Pytania 
Konkursowe, zgodnie z zasadami, o których mowa poniŜej. KaŜdy Uczestnik rozpoczyna 
grę o Nagrodę Finałową z 250 punktami na koncie. 

12. Pierwszego i kaŜdego następnego nieparzystego dnia uczestnictwa danego Uczestnika 
w Konkursie liczba punktów moŜliwych do uzyskania za prawidłową odpowiedź na 
Pytania Konkursowe wzrasta o 50 punktów za kaŜde kolejne Pytanie Konkursowe II 
Etapu. Za poprawną odpowiedź na pierwsze Pytanie Konkursowe II Etapu Uczestnik 
otrzymuje 50 punktów, za poprawną odpowiedź na drugie Pytanie Konkursowe II Etapu 
Uczestnik otrzymuje 100 punktów, za trzecie 150 punktów, za czwarte 200 punktów, itd. 
Wzrost liczby punktów trwa do godziny 23.59:59 tego dnia, w którym Uczestnik otrzymał 
od Organizatora pierwsze Pytanie Konkursowe II Etapu. 

13. Drugiego i kaŜdego następnego parzystego dnia uczestnictwa w Konkursie danego 
Uczestnika, liczba punktów moŜliwych do uzyskania za prawidłową odpowiedź na 
nieparzyste Pytanie Konkursowe wynosi 50 punktów, a liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania za prawidłową odpowiedź na kolejne parzyste Pytanie Konkursowe wzrasta o 
250 punktów. Za poprawną odpowiedź na pierwsze Pytanie Konkursowe II Etapu 
Uczestnik otrzymuje 50 punktów,, za poprawną odpowiedź na drugie Pytanie 
Konkursowe II Etapu Uczestnik otrzymuje 250 punktów, za trzecie 50 punktów, za 
czwarte 500 punktów. Za kaŜde kolejne parzyste Pytanie Konkursowe II Etapu premia 
zostaje powiększona o 250 punktów, w stosunku do ilości punktów moŜliwych do 
uzyskanie za poprzednie parzyste Pytanie Konkursowe II Etapu. Wzrost premii trwa do 
godziny 23.59:59 tego dnia, w którym Uczestnik otrzymał od Organizatora pierwsze 
Pytanie Konkursowe II Etapu.  

14. W trakcie trwania II Etapu Konkursu, kaŜdy Uczestnik ma moŜliwość wzięcia udziału w 
sesji bonusowej i zdobycia zwiększonej ilości punktów za kaŜdą prawidłową odpowiedź 
na Pytanie Konkursowe, niŜ określona w punkcie 13 i 14 niniejszego paragrafu. Po 
udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na więcej niŜ 5, a mniej niŜ 10 Pytań Konkursowych 
II Etapu, Uczestnik znajduje się w „Sesji bonusowej X2”, w której liczba punktów za 
kaŜdą kolejną prawidłową odpowiedź na Pytania Konkursowe II Etapu jest dwukrotnie 
wyŜsza od załoŜonej dla danego dnia uczestnictwa. Po udzieleniu więcej niŜ 20, a mniej 
niŜ 25 prawidłowych odpowiedzi na Pytania Konkursowe II Etapu, Uczestnik znajduje się 
w „Sesji bonusowej X3”, w której liczba punktów za kaŜdą kolejną prawidłową odpowiedź 
na Pytania Konkursowe II Etapu, jest 3-krotnie wyŜsza od załoŜonej dla danego dnia 
uczestnictwa. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na więcej niŜ 35 Pytań 
Konkursowych II Etapu, do 40-ej prawidłowej odpowiedzi na Pytania Konkursowe II 
Etapu, Uczestnik znajduje się w „Sesji bonusowej X4”, w której liczba punktów za 
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prawidłowe odpowiedzi na kolejne Pytania Konkursowe jest czterokrotnie wyŜsza od 
załoŜonej dla danego dnia uczestnictwa.  

15. W trakcie trwania II Etapu Konkursu, kaŜdy Uczestnik ma moŜliwość zaprenumerowania 
1000 punktów dodatkowych przyznawanych codziennie w okresie trwania Konkursu 
poprzez usługę Prenumerata świadczoną przez Organizatora na podstawie Oferty 
Promocyjnej usługi Przychodzący SMS specjalny, zgodnie z jej regulaminem (zwaną 
dalej Prenumeratą). Prenumerata jest aktywowana po przesłaniu przez Uczestnika 
wiadomości SMS o treści START BONUS na numer 60107. Punkty, o których mowa 
powyŜej UŜytkownik będzie otrzymywał za pośrednictwem płatnego Przychodzącego 
SMS-a specjalnego z określoną w regulaminie częstotliwością do czasu dezaktywacji 
Prenumeraty lub zakończenia Konkursu. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego 
Prenumeratę jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci 
Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. 
obowiązującym danego UŜytkownika. Koszt otrzymania Przychodzącego SMS-a 
specjalnego wynosi 1 zł bez VAT / 1,22 zł z VAT. Szczegółowy regulamin korzystania z 
usługi Prenumerata oraz usługi Przychodzący SMS specjalny dostępny jest na stronie 
www.playmobile.pl.  

16. Odpowiedzi na Pytania Konkursowe bez treści albo zawierające treść niewłaściwą lub 
zawierające polskie znaki (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, Ŝ, ź, dź, dŜ) lub znaki specjalne (w 
szczególności: !, @, #, $, %, &, ?) nie będą brane pod uwagę, jednakŜe kaŜde wysłanie 
wiadomości SMS na numer 90333 wiąŜe się z naliczeniem wyŜej wskazanej opłaty. 

17. Wszystkie punkty uzyskane przez danego Uczestnika są gromadzone i przypisane do 
numeru telefonu, z którego wysyła wiadomości SMS przez cały okres trwania Konkursu. 

§ 6 Nagrody  

1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody Dzienne, Nagród Tygodniowych, Nagroda Finałowa 
oraz Nagrody Gwarantowane.  

2. W Konkursie zostanie przyznanych 42 (czterdzieści dwie) Nagrody Dzienne. Uczestnik 
będzie mógł wybrać jeden spośród siedmiu wariantów Nagrody Dziennej:  

1. kwotę pienięŜną, w wysokości 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych brutto; 
2. zestaw biŜuterii firmy „APART”: Naszyjnik srebrny z perłami i cyrkoniami Nr wzoru: 

AP07-2530; Bransoleta srebrna z perłami, Nr wzoru: AP35-028; Kolczyki srebrne z 
perłami i cyrkoniami, Nr wzoru: AP32-2926 o wartości 1.000 złotych brutto; 

3. telewizor marki SAMSUNG model LE22B450 22’ o wartości 1.000 złotych brutto; 
4. przenośny odtwarzacz DVD Panasonic model DVD-LS86 o wartości 1.000 złotych 

brutto; 
5. laptop marki HP model Compaq Mini 110c o wartości 1.000 złotych brutto; 
6. telefon komórkowy marki NOKIA model 5800 XpressMusic o wartości 1.000 

złotych brutto; 
7. ciśnieniowy ekspres do kawy SAECO SPIDEM VILLA o wartości 1.000 złotych 

brutto. 

3. W Konkursie zostanie przyznane 6 (sześć) Nagród Tygodniowych. Uczestnik będzie 
mógł wybrać jeden spośród trzech wariantów Nagrody Tygodniowej: 

1. kwotę pienięŜną w wysokości 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) złotych brutto; 
2. Telewizor plazmowy marki SAMSUNG o wartości 5.000 złotych brutto; 
3. Skuter Yamacha NEO'S o wartości 5.000 złotych brutto. 

4. W Konkursie zostanie przyznana 1 Nagroda Finałowa, którą stanowi nagroda rzeczowa - 
samochód marki Volvo model XC60 o wartości 140.000 złotych brutto. 
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5. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 212.000 zł (słownie: dwieście dwanaście 
tysięcy złotych). 

6. Nagrody Gwarantowane stanowią gry Java na telefony komórkowe 
7. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, równowartość w gotówce lub usługi, o 

ile nie jest to uregulowane niniejszym Regulaminem. 

 
§ 7 Zasady wyłaniania laureatów Konkursu  

1. Nagrody Gwarantowane w postaci gier Java, będą przyznawane kaŜdemu Uczestnikowi, 
który prześle poprawne Zgłoszenie SMS. 

2. Nagroda Dzienna zostanie przyznana temu z Uczestników, który udzieli poprawnej 
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe I Etapu, do godziny 23:59:59 tego dnia, w którym 
otrzymał Pytanie Konkursowe I Etapu i który udzielił poprawnej odpowiedzi w 
najkrótszym czasie (Laureat Nagrody Dziennej). W przypadku uzyskania tego samego 
czasu, przez co najmniej dwóch Uczestników Laureatem Nagrody Dziennej zostanie ten 
Uczestnik, który jako pierwszy wysłał Zgłoszenie SMS w danym dniu Konkursu.  

3. Wyłanianie Laureata danej Nagrody Dziennej będzie następowało w kaŜdy dzień 
roboczy następujący po dniu, za który będzie przyznawana dana Nagroda Dzienna.  

4. Nagroda Tygodniowa zostanie przyznana temu z Uczestników, który udzieli poprawnej 
odpowiedzi Pytanie Konkursowe I Etapu, od poniedziałku do niedzieli, do godziny 
23:59:59 tego tygodnia, w którym otrzymał Pytanie Konkursowe I Etapu i który udzielił 
poprawnej odpowiedzi w najkrótszym czasie (Laureat Nagrody Tygodniowej). W 
przypadku uzyskania tego samego czasu, przez co najmniej dwóch Uczestników 
Laureatem Nagrody Tygodniowej zostanie ten Uczestnik, który jako pierwszy wysłał 
Zgłoszenie SMS w danym tygodniu Konkursu.  

5. Wyłanianie Laureatów Nagrody Tygodniowej będzie następowało w kaŜdy dzień roboczy 
następujący po dniu następujący po zakończeniu danego tygodnia, za który będą 
przyznawana dana Nagroda Tygodniowa. 

6. Nagroda Finałowa zostanie przyznana temu z Uczestników, który udzielając poprawnych 
odpowiedzi na Pytania Konkursowe II Etapu zgromadził największą ilość punktów w 
trakcie trwania Konkursu odpowiadając na Pytania Konkursowe II Etapu (Laureat 
Nagrody Finałowej). W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zgromadziło taką 
samą ilość punktów, Nagroda Finałowa zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który 
zgromadził swoje punkty w najkrótszym czasie, liczonym od odebrania przez 
automatyczny system odbioru Organizatora wiadomości SMS, o której mowa w § 5 ust. 
10 Regulaminu. 

7. Wyłonienie Laureata Nagrody Finałowej nastąpi w dniu 16 czerwca 2010 roku. 
8. Wszyscy Laureaci Konkursu (Laureaci Nagrody Dziennej, Laureaci Nagrody 

Tygodniowej, Laureat Nagrody Finałowej) zostaną wyłonieni nie później, niŜ w terminie 7 
dni od dnia zakończenia Konkursu.  

9. O przyznaniu nagrody oraz o sposobie odbioru nagrody, Laureaci Konkursu zostaną 
powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, poprzez połączenie na numer telefonu, z 
którego dany Laureat przesyłał Zgłoszenie SMS w ramach Konkursu. Organizator 
skontaktuje się telefonicznie z Laureatami Konkursu w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po wyłonieniu Laureata danej Nagrody, na numer telefonu komórkowego. 

10. Organizator podejmie 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu. 
Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem Konkursu rozumie się nie odebranie 
połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak moŜliwości 
połączenia z uŜytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony 
aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). JeŜeli 
pomimo trzech prób połączenia podjętych w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia 
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wyłonienia Laureata danej nagrody, nie uda się skontaktować telefonicznie z danym 
Laureatem Konkursu, to dany Laureat konkursu traci prawo do nagrody. 

11. Organizator zastrzega, Ŝe powiadomienie Laureatów Konkursu o wygraniu Nagrody 
Dziennej, Tygodniowej i Finałowej, następuje wyłącznie w formie opisanej powyŜej w 
ust. 10 niniejszego paragrafu i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę 
roszczenia o wypłatę nagrody. 

12. Jeden Uczestnik moŜe wygrać nie więcej niŜ 5 nagród w Konkursie, w tym jedną 
Nagrodę Gwarantowaną, dwie Nagrody Dzienne i nie więcej niŜ jedną Nagrodę 
Tygodniową i jedną Nagrodę Główną.  

13. Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Nagród (Dziennych, 
Tygodniowych i Finałowej) Komisja Konkursowa sporządzi protokoły. 

14. W przypadku niemoŜliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu w sposób 
określony w ust. 10, w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 8 ust. 6, w 
przypadku określonym § 10 ust. 5 oraz w § 12 ust. 1 Regulaminu Organizator przekaŜe 
nagrody na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja zarejestrowanej pod numerem KRS 
0000126602 działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 93, poz. 873 ze zm.). Przekazanie 
nastąpi zgodnie z obowiązującym prawem. 

§ 8 Wydawanie nagród  

1. Nagrody Gwarantowane, o których mowa w § 6 ust. 6 są dostarczane do Uczestników 
poprzez przesłanie zakładki WAP. 

2. PienięŜne Nagrody Dzienne i Nagrody Tygodniowe zostaną przekazane na rzecz 
Laureatów tych Nagród przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kaŜdego z 
Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 7 pkt 10, w terminie do dnia 30 
czerwca 2010 roku.  

3. Wydanie rzeczowych Nagród Dziennych i rzeczowych Nagród Tygodniowych nastąpi za 
pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, na adres wskazany przez kaŜdego z 
Laureatów Nagrody, w terminie do dnia 30 lipca 2010 roku. 

4. Nagroda Finałowa zostanie przekazana Laureatowi Konkursu w siedzibie Organizatora, 
w terminie do dnia 31 lipca 2010 roku. 

5. Laureaci Nagród mogą zezwolić na publiczne ujawnienie ich imienia i nazwiska oraz 
miejscowości w komunikacji SMS, na stronach www/wap Organizatora.  

6. Warunkiem wydania przez Organizatora nagrody jest: 

a. w przypadku Laureata Nagrody Finałowej brak zaległości płatniczych wobec 
Operatora w dniu powiadomienia o wygranej oraz terminowe uiszczenie naleŜności 
wobec Operatora za Okres Rozliczeniowy, w którym zakończył się Konkurs, 

b. w przypadku Laureata Nagrody Finałowej nienaruszenie innych warunków 
obowiązującej danego Uczestnika umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem, warunków stosownego regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, w szczególności Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych dla Abonentów lub Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla UŜytkowników,  

c. nienaruszanie postanowień niniejszego Regulaminu, 
d. w przypadku Laureata Nagrody Finałowej wyraŜenie, w czasie rozmowy 

telefonicznej, o której mowa w § 7 ust. 10 Regulaminu, zgody na przekazanie przez 
P4 sp. z o.o. Organizatorowi informacji czy spełnione zostały warunki określone w § 
8 ust. 6 lit. a oraz lit. b Regulaminu oraz na udostępnienie nagrania zawierającego 
ww. zgodę P4 sp. z o.o.  
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§ 9 Post ępowanie Reklamacyjne  

1. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Konkursowa 
2. Decyzje Komisji Konkursowej co, do zgłoszonej reklamacji są ostateczne. 
3. W przypadku nagród rzeczowych opisanych w § 6 ust. 2 i 3: 

1. Uczestnik ma obowiązek w momencie odbierania nagrody sprawdzić, czy nagroda 
jest sprawna, kompletna i czy nie posiada wad. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń moŜe odmówić jej przyjęcia stwierdzając jednocześnie przyczynę w 
liście przewozowym lub innym dokumencie nadania. W takim wypadku Uczestnik 
w ciągu 30 dni otrzyma nową, sprawną oraz kompletną nagrodę. W przypadku 
braku odmowy przyjęcia nagrody uwaŜa się, Ŝe nagroda była sprawna, kompletna 
oraz nie posiadała wad. 

2. Reklamacje wad ukrytych nagród nie posiadających gwarancji producenta naleŜy 
składać w terminie 7 dni od otrzymania nagrody, przesyłając wraz z pisemną 
reklamacją wadliwą nagrodę na adres Organizatora, na jego koszt. Okres 
rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania wadliwej nagrody przez 
Organizatora. W przypadku uznania reklamacji nowa nagroda zostanie 
dostarczona Uczestnikowi w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

3. Reklamacje nagród posiadających karty gwarancyjne naleŜy składać zgodnie z 
warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej producenta, wyłącznie w punktach 
serwisowych producenta. 

4. Reklamacje dotyczące nagród, które zostaną przesłane do Organizatora po 
wyznaczonym w ust. 3  powyŜej terminie, nie będą uwzględniane. 

5. Prawo do składania reklamacji dotyczących niezgodności przeprowadzania Konkursu z 
Regulaminem przysługuje kaŜdemu Uczestnikowi w terminie do dnia 21 czerwca 2010 r. 
Reklamacja powinna być złoŜona w formie pisemnej listem poleconym (decyduje data 
nadania w urzędzie pocztowym) z dopiskiem: „Konkurs Wiosenny Stoper” na adres 
Mobileformats sp. z o.o. – ul. Iwonicka 39a, 02-924 Warszawa, lub na adres 
reklamacje@mobileformats.com. Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi o jej 
rozstrzygnięciu w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 

6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do 
korespondencji oraz numer telefonu, z którego wysyłano SMS-y w czasie trwania 
Konkursu, jak równieŜ dokładny opis i przyczynę reklamacji. Reklamacje zgłoszone po 
upływie terminu określonego w ust. 5 powyŜej, a takŜe w formie innej niŜ pisemna, nie 
będą uwzględniane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie (na 
adres podany w reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. W razie rozbieŜności pomiędzy informacją dotyczącą wyniku Konkursu przekazaną 
SMS-em a rzeczywistym przebiegiem Konkursu podstawą rozpatrzenia reklamacji będą 
logi systemowe.  

§ 10 Ochrona Danych Osobowych  

1. Podczas trwania Konkursu, Uczestnicy pozostają anonimowi zarówno dla Organizatora, 
jak i pozostałych Uczestników. 

2. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem zaistnieje potrzeba uzyskania od Uczestnika 
jego danych osobowych, podanie tych danych jest dobrowolne. Podając swoje dane 
osobowe Uczestnik wyraŜa zgodę na ich przetwarzanie. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu 
jest Organizator. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu i zakresie 
koniecznym do wyłonienia Laureatów Konkursu, przyznania i dostarczenia nagród, 
rozliczenia naleŜnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania 
dokumentacji konkursowej do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania 
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reklamacji Uczestników. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach 
marketingowych, a takŜe udostępniane innym podmiotom, chyba, Ŝe Uczestnik wyrazi 
zgodę w formularzu wap/www lub rozmowie telefonicznej na ich przetwarzanie do celów 
marketingowych.  

5. W celu odebrania nagrody, Laureat Konkursu, w trakcie rozmowy telefonicznej, o której 
mowa w § 7 ust. 10, powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe, tj. imię i 
nazwisko (firmę, nazwę), adres zamieszkania (siedzibę), telefon kontaktowy, numer 
rachunku bankowego (w przypadku nagrody pienięŜnej) i wyrazić zgodę na ich 
przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Jednocześnie Laureat Konkursu powinien 
wyrazić zgodę na przekazanie przez Operatora Organizatorowi informacji czy zostały 
spełnione warunki, o których mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu. Podanie danych 
osobowych oraz wyraŜenie zgód, o których mowa powyŜej jest przy tym dobrowolne 
jednakŜe w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych lub wyraŜenia zgód, 
o których mowa powyŜej, Organizator będzie miał prawo nie wydać tej osobie nagrody. 

6. Dane osobowe Laureatów Konkursu są przetwarzane po zakończeniu Konkursu tylko i 
wyłącznie w celu weryfikacji spełnienia warunków wydania nagród oraz w postaci 
dokumentów dla celów rachunkowo-podatkowych, sporządzonych w formie papierowej, 
przez czas określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie 
są niszczone. Dane we wskazanym okresie nie są przetwarzane w formie elektronicznej. 

7. Dane osobowe Uczestników, którzy złoŜyli reklamacje są przetwarzane tylko i wyłącznie 
w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem, zgłaszającym 
reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie niszczona. 

8. Uczestnikom, w szczególności zaś Laureatom Konkursu, przysługuje prawo dostępu do 
danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 

§ 11 Podatki 
 

1. Przed wydaniem Laureatowi Konkursu nagrody, z której wygraniem związany jest 
obowiązek podatkowy, Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
pobierze od Laureata Konkursu zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w 
wysokości 10% jej wartości. Przy czym do nagrody rzeczowej wskazanej w Regulaminie 
zostanie dodana dodatkowa nagroda pienięŜna stanowiąca 11,11% wartości nagrody, 
która nie będzie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od 
łącznej wartości nagrody, o którym mowa w 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 
poźn. zm.). Za pobranie i odprowadzenie naleŜnego podatku odpowiedzialny jest 
Organizator. 

2. W przypadku, gdy nagroda przypadnie osobie prawnej, to na niej będzie ciąŜył 
obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 12 Postanowienia ko ńcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone 
w Regulaminie Konkursu. W tym celu moŜe Ŝądać od Uczestnika Konkursu złoŜenia 
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłoŜenia określonych 
dokumentów, jak równieŜ podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 
kontaktowego. MoŜe równieŜ wymagać od Uczestnika dostępności pod numerem 
kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z 
przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyŜszych Ŝądań powoduje wykluczenie 
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i 
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jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z Konkursem, 
jak równieŜ uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w 
połączeniach telefonicznych (w tym SMS) określonych w Regulaminie, jak równieŜ za 
przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyŜszą zakłócenia lub 
przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy której przeprowadzany jest 
Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciąŜeniami łącz 
telekomunikacyjnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
1. udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody 

tym spowodowane, 
2. przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. 

konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezaleŜnych od Organizatora, 
3. nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez 

Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody. 
5. W czasie trwania Konkursu jeden numer MSISDN moŜe być przypisany tylko do jednego 

Uczestnika. 
6. Wysłanie przez Uczestnika Zgłoszenia SMS, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu określonych w 
niniejszym Regulaminie oraz pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności 
zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 10, 
zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu, jak równieŜ potwierdzeniem, iŜ 
Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz 
wyraŜa zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS związanych z Konkursem.  

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniŜszych zasad: 

1. Stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach 
oferowanych przez Organizatora; w szczególności zabrania się korzystania z 
komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego 
lub aplikacji zainstalowanych na telefonie (np. J2ME lub dla systemu Symbian) 
celem automatycznego wysyłania wiadomości SMS lub celem uzyskiwania 
najlepszego czasu udzielania odpowiedzi na pytania, jak równieŜ generowanie 
tzw. „sztucznego ruchu”.  

2. Nie współpracowania z innymi Uczestnikami w celu skrócenia czasu odpowiedzi 
lub podejmowania działań w celu poprawy wyników w stosunku do Uczestników 
biorących udział w Konkursie indywidualnie, 

3. Niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem i do celów 
nieprzewidzianych przez Organizatora i twórców usług dodanych, w tym do celów 
komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie 
Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych. 

8. Organizator ma prawo w kaŜdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
nim Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to 
przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze 
sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi 
przed otrzymaniem Pytania Konkursowego.  

9. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu skutkuje pozbawieniem go wszystkich zdobytych 
dotychczas punktów oraz prawa do ewentualnych nagród. O wykluczeniu z Konkursu, 
Uczestnik zostanie poinformowany poprzez SMS. 

10. Organizator nie dokonuje weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w 
Konkursie z danymi abonenta lub uŜytkownika telefonu komórkowego, z którego 
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wysłane zostały SMS-y. W szczególności, Organizator nie sprawdza danych 
wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie informujące o wygranej w 
Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie połączeń przez 
osoby nieuprawnione. 

11. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych (np. 
SMS-y informacyjne) mają charakter jedynie informacyjny. WiąŜącą moc prawną mają 
wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

12. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Operatora (www.playmobile.pl, 
wap.playiwygraj.pl, www.playiwygraj.pl), na stronach internetowych Organizatora 
(www.playiwygraj.pl,) oraz w siedzibie Organizatora.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu 
(w tym w zakresie nagród), pod warunkiem, Ŝe wprowadzone zmiany nie naruszą praw 
nabytych przez Uczestników w toku Konkursu. Zmieniony Regulamin zostanie 
zamieszczony na wskazanych wyŜej stronach internetowych Organizatora i Operatora 
oraz w siedzibie Organizatora. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność skorzystanie z Nagrody 
Gwarantowanej, o której mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu wynikającej z powodu nie 
posiadania przez Uczestnika w jego telefonie konfiguracji WAP lub posiadania złej 
konfiguracji WAP. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestników, 
które wynikają z wysłania wiadomości SMS o błędnej treści lub pod zły numer, nie 
otrzymania wiadomości zwrotnej będącej wynikiem wyłączonego telefonu bądź 
przebywania Uczestnika poza zasięgiem sieci GSM. 

16. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednie zastosowanie stosowne regulaminy 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, w szczególności Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 
UŜytkowników oraz Ofert Promocyjnej usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny”. 

 


