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REGULAMIN KONKURSU 
„WYGRAJ Z PLAY” 

A. Postanowienia ogólne  

1. Konkurs pod nazwą „Wygraj z PLAY” (dalej „Konkurs ”) jest organizowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez MNI Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. śurawiej 
8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000065646, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIX Gospodarczy , 
NIP 526-10-35-864, Regon 011205067, której kapitał zakładowy wynosi 30.050.000  (dalej 
„Organizator ”). 

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej 
Operatora P4 sp. z o.o. (dalej „sieć 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: 24 250 000,00 złotych. (dalej „P4”). P4 ponosi odpowiedzialność 
jedynie za usługi telekomunikacyjne, umoŜliwiające realizację Konkursu. 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające telefon komórkowy w 
sieci Play, z wyłączeniem pracowników MNI i P4 oraz osób, które brały udział w przygotowaniu 
lub organizowaniu Konkursu i najbliŜszych członków ich rodzin. 

4. Fundatorem nagród w Konkursie, o których mowa w części D niniejszego regulaminu (dalej 
„Regulamin ”) jest Organizator. 

 
B.   Czas trwania Konkursu  

 
Konkurs trwa w dniach od 10 października 2007 roku do 30 października 2007 roku (dalej „Czas 
trwania Konkursu ”). 

 

C. Komisja Konkursowa  

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców 
Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą cztery osoby: dwie osoby wskazane przez Organizatora i 
dwie osoby wskazane przez P4. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane są 
większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Decyzje 
podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarŜeniu.  

 

D. Nagrody  

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej „Nagrody ”): 

a. Nagrody Dzienne   

�  97 x nagroda finansowa, o wartości jednostkowej 50 złotych brutto; 

b. Nagrody Tygodniowe   

� 3 x nagroda - Odtwarzacz MP3 o wartości jednostkowej 110 złotych brutto;  

� 6 x nagroda - Odtwarzacz CD  o wartości jednostkowej 80 złotych brutto; 

c. Nagroda Finałowa   

� 1 szt. x Zestaw kina domowego o wartości jednostkowej 1000 złotych brutto. 

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą zgłaszać roszczeń związanych z nieotrzymaniem Nagród, jeŜeli 
Nagrody nie zostały im przyznane. 
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3. Przyznane w Konkursie Nagrody rzeczowe, o których mowa w pkt. 1 lit. b i c, nie podlegają 
wymianie na ekwiwalent pienięŜny, jak równieŜ Nagroda finansowa, o której mowa w pkt. 1 lit. a, 
nie podlega wymianie na Nagrodę rzeczową. 

 

E. Zasady przeprowadzenia Konkursu  

1. Konkurs podzielony jest na Rozgrywki Dzienne i Rozgrywki Tygodniowe oraz Rozgrywkę 
Finałową. 

2. Rozgrywki Dzienne odbywają się codziennie w dniu 10 października w godzinach 16:00, 18:00 
oraz w dniach od 11 października 2007 r. do 29 października 2007 r. w godzinach: 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00. 

3. Rozgrywki Tygodniowe odbywają się w dniach: 15 października 2007 r., 22 października 2007 r. 
i 29 października 2007 r. o godzinie 15:00. 

4. Rozgrywka Finałowa odbywa się w dniu 30 października 2007 r. o godzinie 17:00. 

5. Opłata za wysłanie kaŜdej wiadomości SMS w Czasie trwania Konkursu wynosi 2 (dwa) złote 
netto, tj. 2,44 (dwa 44/100) złotych brutto za jednego SMS-a. 

6. Wiadomości w formacie SMS związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system 
odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie 
czasu według zegara Organizatora. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru 
Organizatora są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia i udzielania odpowiedzi w 
Konkursie. 

 

F. Rozgrywki Dzienne  

1. W celu wzięcia udziału w Rozgrywkach Dziennych naleŜy wysłać w Czasie trwania Konkursu 
Wiadomość SMS o treści „PLAY” pod numer 7266 (2 zł; 2,44 zł z VAT). 

2. Wiadomości SMS mogą być wysyłane wyłącznie z telefonów komórkowych zarejestrowanych w 
sieci Play. Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.  

3. Przesłanie czytelnej Wiadomości SMS o treści określonej w pkt 1 stanowi zgłoszenie do 
Konkursu, a osoba która wysyłała Wiadomość SMS staje się uczestnikiem Konkursu (dalej 
„Uczestnik ”) i występuje we własnym imieniu.  

4. Nagrody Dzienne w Konkursie przyznawane są: 2 (dwóm) Uczestnikom w dniu 10 października 
2007 roku w godz. 16:00, 18:00 oraz  5 (pięciu) Uczestnikom w dniach od 11 października 2007 
roku do dnia 27 października 2007 roku, o godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Nagrodę 
otrzymuje ten Uczestnik, którego wiadomość w formacie SMS została zarejestrowana jako 
pierwsza o określonej godzinie. KaŜdy Uczestnik moŜe brać udział w Rozgrywkach Dziennych 
dowolną liczbę razy w Czasie trwania Konkursu. Jeden Uczestnik moŜe wygrać więcej niŜ jedną 
Nagrodę Dzienną w Czasie trwania Konkursu.  

 

G. Rozgrywki Tygodniowe  

 

1. KaŜdy Uczestnik, który wziął udział w Rozgrywkach Dziennych w poprzednich dniach, otrzymuje 
w dniu Rozgrywki Tygodniowej pytanie konkursowe. Pytanie polega na sprawdzeniu wiedzy 
Uczestnika z zakresu oferty Operatora sieci Play. Na pytania konkursowe naleŜy odpowiadać 
poprzez przesyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości w formacie SMS o treści: A lub B lub C 
pod numer 7266 (2zł; 2,44 z VAT) wpisując w treści wybrany wariant odpowiedzi na zadane 
pytanie. 

2. Nagrodę Tygodniową otrzymuje 3 (trzech) Uczestników, którzy jako pierwsi odpowiedzą 
prawidłowo na zadane pytanie konkursowe w jak najkrótszym czasie. Pierwsza osoba otrzyma 
odtwarzacz MP3, kolejne dwie osoby otrzymają odtwarzacze CD. Czas liczony jest od momentu 
rozpoczęcia Rozgrywek Tygodniowych do momentu przesłania wiadomości w formacie SMS z 
odpowiedzią na pytanie konkursowe. 
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H.  Rozgrywka Finałowa  

 

1. KaŜdy Uczestnik, który wziął udział w Rozgrywkach Dziennych w poprzednich dniach, otrzymuje 
w dniu Rozgrywki Finałowej pytanie konkursowe. Pytanie polega na sprawdzeniu wiedzy 
Uczestnika z zakresu oferty Operatora sieci Play. Na pytania konkursowe naleŜy odpowiadać 
poprzez przesyłanie odpowiedzi A lub B lub C za pomocą wiadomości w formacie SMS pod 
numer 7266 wpisując w treści wybrany wariant odpowiedzi na zadane pytanie. 

2. Nagrodę Finałową otrzymuje 1 (jeden) Uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe 
pytanie konkursowe w jak najkrótszym czasie. Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia 
Rozgrywki Finałowej do momentu przesłania wiadomości SMS z odpowiedzią na pytania 
konkursowe. 

 

I. Odbiór Nagród  

 

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych za pomocą wiadomości w formacie SMS 
wysłanych na numer telefonu, z którego zostały dokonane zgłoszenia do Konkursu, w ciągu 7 dni 
od dnia zakończenia Konkursu. Jednocześnie zostaną poproszeni o przesłanie pod wskazany 
numer SMS następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz dokładny adres 
zamieszkania. 

2. Zwycięzcy zobowiązani są do przesłania danych wskazanych w pkt 1 w ciągu 24 (dwudziestu 
czterech) godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o wygranej poprzez wysłanie, za 
pomocą wiadomości w formacie SMS, na numer 70016 komunikatu o treści: DANE oraz 
wskazaniem imienia, nazwiska, adresu z kodem pocztowym. Nienadesłanie ww. danych w 
terminie oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. 

3. Wydanie Nagród nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody moŜna 
odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub zostaną dostarczone na podany przez Zwycięzcę 
adres kurierem lub przesyłką poleconą, lub przekazem pocztowym pod wskazany w wiadomości 
SMS adres Zwycięzcy. W przypadku odbioru Nagród osobiście, koszty przejazdu do siedziby 
Organizatora pokrywają Zwycięzcy. 

4. W przypadku, gdy przepisy prawa uzaleŜniają istnienie obowiązku podatkowego od wartości 
Nagrody, do Nagród zostanie dodana nagroda pienięŜna stanowiąca 11,11% wartości danej 
nagrody rzeczowej. Wspomniana nagroda pienięŜna nie będzie wypłacona Zwycięzcy, lecz 
pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust 1 
pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 

5. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców zgodnie z postanowieniami części I Regulaminu z 
przyczyn niezaleŜnych od Organizatora, ulegają przepadkowi. Oznacza to wygaśnięcie wszelkich 
praw Zwycięzców do danej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu 
wobec Organizatora. 

 

J. Postanowienia ko ńcowe  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w 
Regulaminie, a takŜe warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagród. W 
tym celu Organizator moŜe Ŝądać od Uczestnika podania określonych danych bądź przedłoŜenia 
określonych dokumentów, jak równieŜ podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 
kontaktowego. Niespełnienie warunków przewidzianych w Regulaminie lub wynikających z 
przepisów prawa, lub odmowa spełnienia powyŜszych Ŝądań powoduje wykluczenie danego 
Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych 
roszczeń w stosunku do Organizatora, jak równieŜ uprawnia Organizatora do odmowy przyznania 
lub wydania Nagrody.  

2. Uczestnicy wyraŜają zgodę i upowaŜniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych 
podanych w wiadomości SMS w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji i 
prowadzenia Konkursu oraz wydania przyznanych w nim Nagród. 
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3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem naleŜy zgłaszać do Organizatora na jego adres 
wskazany w części A pkt 1 Regulaminu na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 
uzasadnieniem w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod 
rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika związanych z jego udziałem w 
Konkursie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich 
roszczeń przed sądem właściwym.  

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się 
postanowieniom Regulaminu i wyraŜa zgodę na jego treść. 

6. Podstawą prowadzenia Konkursu są postanowienia Regulaminu, a ich wykładnia i interpretacja 
naleŜy wyłącznie do Komisji Konkursowej.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie 
trwania Konkursu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez 
Uczestników w Czasie trwania Konkursu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w 
siedzibie Organizatora i stronie internetowej www.playmobile.pl 

8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej P4 
www.playmobile.pl. 

 


