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Regulamin konkursu „Maszyna Szczęścia” 
Obowiązuje od dnia 11 do 17 maja 2009 roku 

 

§ I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie 
„Maszyna Szczęścia” (zwanym dalej "Konkursem"). 

2. Organizatorem Konkursu jest MobileFormats sp. z o.o. (zwany dalej „MF”), z siedzibą w Krakowie, 
ulica Bronowicka 90, 30-091 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298886, o kapitale zakładowym w wysokości 
50 000 zł, REGON: 120613391, NIP: 676-23-67-328. 

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach od 11 do 17 maja 2009 roku.  
4. Konkurs jest prowadzony przez MF 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 
46 342 200,00 zł (zwaną dalej Operatorem). 

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

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i 
zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.). 

7. Z zastrzeŜeniem pkt 9, 10 i 11 poniŜej uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) jest 
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, która w okresie wskazanym w pkt 3 dokona 
zgłoszenia udziału w Konkursie.  

8. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy MF oraz pracownicy i 
współpracownicy Operatora. Współpracownikami w rozumieniu postanowień Regulaminu są wszystkie 
osoby współpracujące z MF lub Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz inne osoby, 
które brały udział w organizowaniu Konkursu. W Konkursie nie mogą równieŜ brać udziału członkowie 
rodzin tych osób, tj. ich małŜonkowie, wstępni, zstępni, rodzice, rodzeństwo, powinowaci w tej samej 
linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małŜonkowie, a takŜe osoby 
pozostające we wspólnym poŜyciu. 

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

§ II Komisja Konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, MF powołuje 
Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby delegowane przez MF. Decyzje podjęte 
przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarŜeniu.  
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§ III Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Wszystkie wiadomości SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wysyła pod numer 9022. 
2. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 9022 wynosi 2 zł bez VAT, tj. 2,44 zł brutto. 
3. MF wysyła do osób uprawnionych do korzystania z usług telekomunikacyjnych w sieci Play, które 

wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wiadomość SMS z 
informacją o Konkursie.   

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS o 
treści podanej przez MF w materiałach promocyjnych na numer 9022.  

5. System informatyczny MF rejestruje wiadomości SMS zawierające zgłoszenia udziału w Konkursie. 
Godzina rejestracji decyduje o nagrodzie, o którą zagra Uczestnik, zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 9. 

6. Po przesłaniu wiadomości SMS, o której mowa w ust. 4, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem zwrotnej 
wiadomości SMS potwierdzenie otrzymania przez MF zgłoszenia Uczestnika, krótką instrukcją dotyczącą 
udziału w Konkursie, 1. zadanie konkursowe oraz informację o jaką nagrodę gra. Uczestnik moŜe 
zmienić nagrodę na kolejną, o którą chce grać wysyłając INNA na numer 9022. Po przesłaniu 
wiadomości SMS zmieniającej nagrodę, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS 
potwierdzenie o jaką nagrodę gra obecnie. 

7. Zadaniem konkursowym Uczestnika poprawne wykonanie w jak najkrótszym czasie trzech zadań 
konkursowych przesłanych przez Organizatora za pośrednictwem SMSów zwrotnych na numer telefonu, 
z którego dokonano zgłoszenia. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 1 zadanie konkursowe 
uczestnik otrzyma kolejne zadanie. Za kaŜde prawidłowo rozwiązane zadanie konkursowe Uczestnik 
otrzymuje punkty. Za pierwsze zadanie uczestnik otrzymuje 50 punktów, za drugie 40 punktów i za 
trzecie 10 punktów.  

8. Po wykonaniu zadań konkursowych Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z podziękowaniem za udział w 
Konkursie oraz informację o terminie i sposobie powiadomienia laureatów Konkursu o zwycięstwie w 
Konkursie. 

9. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe przeznaczone są dla 30 Uczestników o łącznej wartości 
20 000 zł brutto i są to: 

Nagroda nr 1 - Telefon Komórkowy SonyEricsson W880i  - o wartości 800,00 zł brutto 
Nagroda nr 2 - kino domowe SAMSUNG – o wartości 600,00 zł brutto 
Nagroda nr 3 - gotówka na wakacje – o wartości 1000,00 zł brutto 
Nagroda nr 4 - karta upominkowa na zakupy – o wartości 500,00 zł brutto 
Nagroda nr 5 - Rowerek treningowy Olpram i strój fitness Nike – o wartości 600,00 zł brutto 
Nagroda nr 6 - perfumy dla dwojga Lancome - o wartości 400,00 zł brutto 
Nagroda nr 7 - gotówka na wakacje - o wartości 1000,00 zł brutto 
Nagroda nr 8 - rower górski Kross - o wartości 1000,00 zł brutto 
Nagroda nr 9 - kino domowe SAMSUNG - o wartości 600,00 zł brutto 
Nagroda nr 10 - gotówka na wakacje - o wartości 500,00 zł brutto 
Nagroda nr 11 - karta upominkowa na zakupy - o wartości 400,00 zł brutto 
Nagroda nr 12 - ipod NANO 8GB - o wartości 700,00 zł brutto 
Nagroda nr 13 - LG ODTWARZACZ PRZENOŚNY DVD - o wartości 600,00 zł brutto 
Nagroda nr 14 - telefon komórkowy Nokia 5310 XpressMusic - o wartości 600,00 zł brutto 
Nagroda nr 15 - DAEWOO TELEWIZOR LCD - o wartości 1000,00 zł brutto 

Nagroda nr 16 - SAMSUNG ODTWARZACZ DVD + pakiet filmów - o wartości 500,00 zł brutto 
Nagroda nr 17 - perfumy dla dwojga Lancome - o wartości 400,00 zł brutto 
Nagroda nr 18 - kosmetyki pielęgnacyjne dla pana lub pani do wyboru - o wartości 500,00 zł brutto 
Nagroda nr 19 - karta upominkowa na zakupy - o wartości 400,00 zł brutto 
Nagroda nr 20 - rower miejski Kross - o wartości 700,00 zł brutto 
Nagroda nr 21 - ipod NANO 8GB - o wartości 700,00 zł brutto 
Nagroda nr 22 - karta upominkowa na zakupy - o wartości 900,00 zł brutto 
Nagroda nr 23 - Zegarek Dolce Gabbana - o wartości 400,00 zł brutto 
Nagroda nr 24 - Kamera Toshiba - o wartości 600,00 zł brutto 
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Nagroda nr 25 - Aparat cyfrowy Sony - o wartości 500,00 zł brutto 
Nagroda nr 26 - BiŜuteria Apart dla pana lub pani do wyboru - o wartości 400,00 zł brutto 
Nagroda nr 27 - Gotówka na wakacje - o wartości 1000,00 zł brutto 
Nagroda nr 28 - Aparat cyfrowy Sony - o wartości 1000,00 zł brutto 
Nagroda nr 29 - karta upominkowa na zakupy - o wartości 700,00 zł brutto 
Nagroda nr 30 - gotówka na wakacje - o wartości 1000,00 zł brutto 

10. O nagrody w Konkursie rywalizują Uczestnicy według następującego schematu: 

1. O nagrodę nr 1 grają Uczestnicy zarejestrowani w 1, 31 minucie po pełnej godzinie 
2. O nagrodę nr 2 grają Uczestnicy zarejestrowani w 2, 32 minucie po pełnej godzinie 
3. O nagrodę nr 3 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 3, 33 minucie po pełnej godzinie 
4. O nagrodę nr 4 grają Uczestnicy zarejestrowani w 4, 34 minucie po pełnej godzinie 
5. O nagrodę nr 5 grają Uczestnicy zarejestrowani w 5, 35 minucie po pełnej godzinie 
6. O nagrodę nr 6 grają Uczestnicy zarejestrowani w 6, 36 minucie po pełnej godzinie 
7. O nagrodę nr 7 grają Uczestnicy zarejestrowani w 7, 37 minucie po pełnej godzinie 
8. O nagrodę nr 8 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 8, 38 minucie po pełnej godzinie 
9. O nagrodę nr 9 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 9, 39 minucie po pełnej godzinie 
10. O nagrodę nr 10 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 10, 40 minucie po pełnej godzinie 
11. O nagrodę nr 11 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 11, 41 minucie po pełnej godzinie 
12. O nagrodę nr 12 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 12, 42 minucie po pełnej godzinie 
13. O nagrodę nr 13 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 13, 43 minucie po pełnej godzinie 
14. O nagrodę nr 14 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 14, 44 minucie po pełnej godzinie 
15. O nagrodę nr 15 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 15, 45 minucie po pełnej godzinie 
16. O nagrodę nr 16 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 16, 46 minucie po pełnej godzinie 
17. O nagrodę nr 17 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 17, 47 minucie po pełnej godzinie 
18. O nagrodę nr 18 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 18, 48 minucie po pełnej godzinie 
19. O nagrodę nr 19 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 19, 49 minucie po pełnej godzinie 
20. O nagrodę nr 20 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 20, 50 minucie po pełnej godzinie 
21. O nagrodę nr 21 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 21, 51 minucie po pełnej godzinie 
22. O nagrodę nr 22 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 22, 52 minucie po pełnej godzinie 
23. O nagrodę nr 23 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 23, 53 minucie po pełnej godzinie 
24. O nagrodę nr 24 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 24, 54 minucie po pełnej godzinie 
25. O nagrodę nr 25 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 25, 55 minucie po pełnej godzinie 
26. O nagrodę nr 26 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 26, 56 minucie po pełnej godzinie 
27. O nagrodę nr 27 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 27, 57 minucie po pełnej godzinie 
28. O nagrodę nr 28 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 28, 58 minucie po pełnej godzinie 
29. O nagrodę nr 29 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 29, 59 minucie po pełnej godzinie 
30. O nagrodę nr 30 grają Uczestnicy zarejestrowani  w 30, 60 minucie po pełnej godzinie 

 
11. Jedna osoba moŜe wziąć udział w Konkursie kilkakrotnie, przy czym nagrodę rzeczową moŜe wygrać 

tylko jedna osoba z danej rodziny (tj. z grupy osób o tym samym nazwisku, które wskazały ten sam 
adres zamieszkania), osoba ta moŜe zdobyć tylko jedną nagrodę. Weryfikacja zgłoszeń zostanie 
przeprowadzona na podstawie numeru telefonu, z którego został wysłany SMS, imienia, nazwiska, jak 
równieŜ adresu zamieszkania podanego przez Uczestnika. W przypadku powtórzenia się przy ustalaniu 
listy laureatów Konkursu danych podlegających weryfikacji nagroda zostanie przyznana osobie z 
kolejnym w rankingu wynikiem czasowym. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w 
Konkursie, dokonuje zgłoszenia wysyłając wiadomość SMS zgodnie z postanowieniem § 3 pkt 4 
Regulaminu. 

12. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które zostały powiadomione o Konkursie poprzez 
wysłanie wiadomości SMS przez MF z informacją o rozpoczęciu Konkursu.  

13. Wiadomości SMS związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru MF, który 
określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu 
odbioru MF z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy. Dane zarejestrowane przez automatyczny 
system odbioru MF są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia w Konkursie, czasu rozwiązania 
zadania konkursowego i wskazania laureatów Konkursu.  

14. MF nie odpowiada za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci 
telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź 
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czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez MF za ich pomocą wiadomości SMS, a takŜe inne 
kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości SMS. 

15. Po zakończeniu Konkursu MF na podstawie danych zebranych przez system informatyczny obsługujący 
Konkurs ustali listę Uczestników, którzy rozwiązali poprawnie zadania konkursowe, w kolejności 
ustalonej na podstawie czasu, w jakim rozwiązali zadania konkursowe.  

16. Czas w jakim dany Uczestnik poprawnie rozwiązał zadania konkursowe jest mierzony od chwili 
otrzymania przez system informatyczny MF wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do Konkursu do 
chwili otrzymania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź z rozwiązaniem ostatniego zadania 
konkursowego.  

17. Dla celów związanych z ustaleniem czasu udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika decyduje czas 
zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej rozwiązanie ostatniego zadania konkursowego przez 
system informatyczny MF.  

18. Laureatami Konkursu uprawnionymi do otrzymania nagród, o których mowa w § 3 pkt 9 są Uczestnicy, 
którzy poprawnie rozwiązali zadania konkursowe w najkrótszym czasie. W przypadku gdy dwóch lub 
więcej Uczestników uzyska taki sam czas rozwiązania zadań konkursowych, decyduje kolejność 
zarejestrowania odpowiedzi przez system informatyczny MF.  

19. Uczestnik, który otrzymuje nagrodę w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony przez MF w terminie w 
ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu. MF skontaktuje się z Uczestnikami dzwoniąc lub wysyłając 
wiadomości SMS na numer MSISDN, z którego Uczestnik wysyłał wiadomości SMS. MF powiadomi 
laureatów Konkursu o terminie i sposobach odbioru nagrody.  

20. MF zastrzega, Ŝe nagrody wskazane w materiałach promocyjnych mogą róŜnić się od nagród 
wręczanych w Konkursie pod względem kolorystyki lub wzoru modelu.  

21. Organizator ma prawo w kaŜdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie 
Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do, którego powziął podejrzenie o 
działanie sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku gdy czas 
w jakim Uczestnik rozwiązał zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 16 wynosi poniŜej 6 sekund.  

§ IV Odbiór nagród 

1. Warunkiem przekazania Uczestnikowi nagrody w Konkursie jest brak zaległości płatniczych wobec 
Operatora w dniu ustalenia przez MF listy laureatów Konkursu. 

2. Nagroda nie zostanie równieŜ przekazana Uczestnikowi, który naruszył inne warunki obowiązującej go 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem, warunki stosownego 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, w szczególności Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla Abonentów  lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 
UŜytkowników lub postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Odbiór nagród rzeczowych następuje osobiście w siedzibie MF, w sposób wskazany przez MF lub 
nagroda zostanie wysłana do Uczestników Konkursu pocztą, na adres wskazany przez Uczestników, w 
terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku. 

4. Do kaŜdej 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 późn. 
zm.). Za pobranie i odprowadzenie naleŜnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 

§ V Dane osobowe 

1. Podczas trwania Konkursu, Uczestnicy pozostają anonimowi zarówno dla MF, 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. Uczestnik wyraŜa zgodę na umieszczenie jego danych: imienia i 
miejscowości na liście laureatów Konkursu.  

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest MF. 
4. MF przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, 

przyznania i dostarczenia nagród, rozliczenia naleŜnego zryczałtowanego podatku dochodowego, 
zachowania dokumentacji konkursowej do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, 
a takŜe udostępniane innym podmiotom. 
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5. W celu odebrania nagrody, Uczestnik powinien podać MF swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, telefon kontaktowy, i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji 
Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakŜe w przypadku, gdy dany 
Uczestnik odmówi podania danych lub wyraŜenia zgody na ich przetwarzanie, MF będzie miał prawo nie 
wydać tej osobie nagrody.  

6. Zakres udostępnianych danych osobowych uzaleŜniony jest od liczby i rodzaju nagród przewidzianych w 
Konkursie. 

7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane po zakończeniu Konkursu tylko i wyłącznie 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. 

8. 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. 

9. Uczestnikom 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.). 

§ VI Postanowienia końcowe 

1. MF zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie 
Konkursu, a takŜe warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. 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 postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w 
ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa 
spełnienia powyŜszych Ŝądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z 
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do MF, jak 
równieŜ uprawnia MF do odmowy przyznania lub wydania nagrody. 

2. Wszelkie reklamacje w związku z niezgodnością Konkursu z Regulaminem naleŜy zgłaszać do MF na jej 
adres, na piśmie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z 
którego wysyłano SMS-y w trakcie trwania Konkursu wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 
uzasadnieniem. Reklamacje naleŜy składać w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, 
pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w 
Konkursie, a w kaŜdym razie nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje 
data nadania listu przez Uczestnika). Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja 
Konkursowa w terminie …. od daty ich otrzymania przez MF. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. 
terminu, a takŜe w formie innej niŜ pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik 
zostanie poinformowany pisemnie (pod adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie w terminie 14 
dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

3. MF nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie 
wiadomości SMS. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z 
przyczyn nie leŜących po stronie MF, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Jakiekolwiek roszczenia 
Uczestników z tego tytułu są wyłączone. W szczególności MF nie ponosi odpowiedzialności za 
przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń 
telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające 
wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, 
zniekształcone, nienaleŜytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu 
uniemoŜliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub moŜliwość weryfikacji umieszczonych na nim 
danych są niewaŜne i zostaną wykluczone z Konkursu. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia  11 maja 2009 roku. 
5. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie wyraŜa zgodę na zastosowanie wszystkich 

postanowień Regulaminu oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną dodatkowych wiadomości 
związanych z Konkursem. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie MF oraz na stronie internetowej Operatora: 
www.playmobile.pl.  

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i 
interpretacja naleŜy wyłącznie do Komisji Konkursowej, Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w 
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materiałach reklamowo-promocyjnych (np. bulk SMS) mają charakter jedynie informacyjny. WiąŜącą 
moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

8. MF zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, 
pod warunkiem, Ŝe wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych nabytych przez Uczestników w 
toku Konkursu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Operatora: 
www.playmobile.pl i będzie dostępny w siedzibie MF.  

9. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiedni 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. 

 

 


