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Regulamin usług 
„Telekonferencja” oraz „Tele Plotka” 
obowiązuje od 30 listopada 2011r. do odwołania 
 

§ 1 Szczegóły dotyczące usług „Telekonferencja” i „Tele Plotka” 
1. Usługi „Telekonferencja” oraz „Tele Plotka” umożliwiają przeprowadzenie telefonicznego połączenia 

konferencyjnego dla maksymalnie 20 osób, w tym samym czasie. 
2. W celu skorzystania z usług należy zarezerwować wirtualny pokój konferencyjny lub wirtualny pokój 

plotek poprzez wysłanie SMS’a: 
2.1.  o treści TK na numer 790 700 900 dla usługi Telekonferencja (rezerwacja następuje w 

terminie do 24 godzin od wysłania SMS’a), 
2.2.  o treści PLOTKA na numer 790 700 800 dla usługi Tele Plotka (rezerwacja następuje w 

terminie do 24 godzin od wysłania SMS’a). 
3. Rezerwacja usługi „Tele Plotka” jest możliwa także za pośrednictwem aplikacji dostępnej na 

Facebook’u w Playowisku Usług na stronie: http://apps.facebook.com/playowisko. 
4. Po dokonaniu rezerwacji wirtualnego pokoju (konferencyjnego lub plotek) zgodnie z pkt. 2 powyżej, 

osoba dokonująca rezerwacji otrzymuje SMS’a zwrotnego potwierdzającego dokonanie rezerwacji. 
Dodatkowo osoba dokonująca rezerwacji otrzymuje SMS’a z numerem telefonu, pod jaki należy 
zadzwonić w celu uczestniczenia w połączeniu konferencyjnym, numerem wirtualnego pokoju, 
numerem PIN oraz miejscem do uzupełnienia daty i godziny połączenia konferencyjnego. SMS’a, o 
którym mowa powyżej, uzupełnionego o datę i godzinę połączenia konferencyjnego należy przesłać 
do osób, które mają uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym. 

5. Osoba, o której mowa w pkt. 4 powyżej oraz osoby, które otrzymały SMS’a z informacją o dacie i 
godzinie połączenia konferencyjnego w celu uczestniczenia w połączeniu konferencyjnym łączą się 
z numerem  790 700 900 lub 790 700 800 a następnie podają numer wirtualnego pokoju i numer 
PIN. 

6. Rezerwacja wirtualnego pokoju (konferencyjnego lub plotek) trwa 7 dni liczonych od dnia wysłania 
SMS’a, o którym mowa w pkt. 2. 

7. Aby przedłużyć rezerwację pokoju o 7dni należy wysłać SMS’a o treści PRZEDLUZ na numer: 
7.1. 790 700 900 dla usługi Telekonferencja (przedłużenie następuje w terminie do 24 godzin od 

wysłania SMS’a), 
7.2. 790 700 800 dla usługi Tele Plotka (przedłużenie następuje w terminie do 24 godzin od 

wysłania SMS’a). 
8. Maksymalny okres rezerwacji wirtualnego pokoju (konferencyjnego lub plotek) wynosi 21 dni. 
 

§ 2 Dodatkowe informacje 
9. Opłaty z tytułu wysłania SMS’ów, o których mowa w pkt. 2, 4 i 7 oraz opłaty z tytułu połączeń, o 

których mowa w pkt. 5 są zgodne odpowiednio z Cennikiem właściwym dla oferty, z której 
korzystają osoby wskazane w pkt. 5  (jak dla połączeń i SMS’ów realizowanych przy użyciu telefonu 
na terenie RP do Sieci Telekomunikacyjnej P4). 

10. W przypadku korzystania z Usługi poza granicami RP, opłaty z tytułu wysłania SMS’a, o którym 
mowa w pkt. 2, 4 i 7 oraz opłaty z tytułu połączeń, o których mowa w pkt. 5 będą naliczane zgodnie 
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z Cennikiem właściwym dla oferty, z której korzystają osoby wskazane w pkt. 5 (jak dla połączeń i 
SMS’ów realizowanych przy użyciu telefonu poza granicami RP do Sieci Telekomunikacyjnej P4). 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 
11. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej  

www.konferencja.play.pl, www.plotka.play.pl. 
12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego regulaminu, co nie będzie 

naruszało praw i obowiązków nabytych przed dniem zmiany lub odwołania. Informacja o zmianie 
lub odwołaniu niniejszego regulaminu opublikowana zostanie na stronie www.konferencja.play.pl, 
www.plotka.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.  
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