
Regulamin akcji „Posła ńcy" 

Obowi ązuje od 13 wrze śnia 2007 roku 

 

§ I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji „Posłańcy” (zwanej dalej: „Akcją”) jest FM Solutions Sp. z o.o., 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209593, o kapitale zakładowym 450.000,00 zł (NIP 
838-174-17-71), z siedzibą w (01-494) Warszawie przy ulicy Piastów Śląskich 49 (zwana dalej: 
„Organizatorem”). Współorganizatorem Akcji jest P4 Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000217207, o kapitale zakładowym 24.250.000,00 zł (NIP 951-21-20-077), z siedzibą w 
(02-781) Warszawie przy ulicy Pileckiego 63 (zwana dalej: „P4” lub „Współorganizatorem”). 

2. Akcja trwa w okresie od dnia 13 września 2007 r. od godziny 9:00 do dnia 15 września 2007 r. do 
godziny 23:59. Uczestnik bierze udział w Akcji od chwili rejestracji do chwili zakończenia całej 
Akcji. 

3. W ramach Akcji uczestnicy mogą wygrać zestaw „dwa bilety w cenie jednego”, tzn. prawo do 
nabycia w ofercie promocyjnej w wyznaczonych kinach sieci Multikino na terenie Polski dwóch 
biletów na film „Posłańcy” (zwane dalej: „Nagrodą”), zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanego 
dalej: Regulaminem). 

 

§ II. Uczestnictwo w Akcji 

1. Z zastrzeŜeniem pkt. 2 i 3 poniŜej, uczestnikiem Akcji moŜe być osoba fizyczna, uprawniona do 
uŜywania telefonu komórkowego w sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest P4, która w 
okresie wskazanym w § I pkt 2 wyśle SMS-a o treści określonej w § III pkt 2 lub 3 (rejestracja). 

2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji.  

3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów 
cywilnoprawnych z P4 lub Organizatorem. W Akcji nie mogą ponadto brać udziału najbliŜsi 
członkowie rodziny tych osób (wstępnych, zstępnych, małŜonkowie, rodzeństwo, małŜonkowie 
rodzeństwa, rodzice małŜonków oraz osoby pozostające z osobami, o których mowa w zd. 1 w 
stosunku przysposobienia). 

4. Wzięcie udziału w Akcji, w sposób przewidziany w Regulaminie, jest jednoznaczne z wyraŜeniem 
przez uczestnika Akcji zgody na postanowienia Regulaminu. Przez przystąpienie do Akcji 
uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i potwierdza, Ŝe spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. Naruszenie przez uczestnika 
zobowiązania, o którym mowa w zd. 2 stanowi podstawę odmowy przyznania Nagrody. 

5. Biorąc udział w Akcji, uczestnik wyraŜa zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną dodatkowych 
wiadomości związanych z Akcją. 

6. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym takŜe prawa do Ŝądania 
wydania Nagrody, uczestnik nie moŜe przenieść na inne podmioty. 

 

§ III. Zasady i przebieg Akcji 

1. Do osób uprawnionych do uŜywania telefonu komórkowego w sieci telefonii komórkowej, której 
operatorem jest P4, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną, zostaną wysłane dwa SMS-y informacyjne: 

a) Pierwszy SMS o treści: 

Film POSLANCY juz w kinach! Wygraj dwa bilety w cenie jednego. 2 minuty od tego SMSa 
wyslij kod kina na numer 72530 (2,44zVAT). Regulamin na www.playmobile.pl 

b) Drugi SMS o treści: 



Wybierz lokalizacje kina. Warszawa – kod: BILETW; Krakow – kod: BILETK; Gdansk – kod: 
BILETG. Wyslij kod na numer 72530 (2,44zVAT) 

2. KaŜdy uczestnik Akcji, spełniający warunki określone w § II niniejszego Regulaminu, który w 
terminie określonym w § I pkt 2 powyŜej wyśle SMS-a o treści BILETW (lokalizacja Warszawa) lub 
BILETK (lokalizacja Kraków) lub BILETG (lokalizacja Gdańsk) pod numer 72530 w czasie 
najbliŜszym 2 minut od otrzymaniu SMS-a informacyjnego, o którym mowa powyŜej w pkt. 1 
niniejszego paragrafu lub w czasie najbliŜszym 2 minut od otrzymania SMS-a potwierdzającego 
kolejną rejestrację, o której mowa w pkt. 3 poniŜej, lub w czasie najbliŜszym 2 minut od 
otrzymania SMS-a zwrotnego z wynikiem poprzedniej rozgrywki, o którym mowa w pkt. 4 poniŜej, 
moŜe wygrać Nagrodę. 

3. W czasie trwania Akcji osoba, która chce wziąć udział w Akcji, a nie otrzymała SMS-a 
informacyjnego, musi wysłać SMS-a rejestracyjnego o treści BILET pod numer 72530 i po 
otrzymaniu potwierdzenia rejestracji powtórnie wysłać SMS-a o treści BILETW (lokalizacja 
Warszawa) lub BILETK (lokalizacja Kraków) lub BILETG (lokalizacja Gdańsk) pod numer 72530 w 
czasie najbliŜszym 2 minut od czasu otrzymania SMS-a potwierdzającego rejestrację. 

4. W kaŜdym momencie trwania Akcji osoba chcąca poprawić swój wynik powinna wysłać SMS-a o 
treści BILETW (lokalizacja Warszawa) lub BILETK (lokalizacja Kraków) lub BILETG (lokalizacja 
Gdańsk) pod numer 72530 w czasie najbliŜszym 2 minut od chwili otrzymania SMS-a zwrotnego z 
wynikiem poprzedniej rozgrywki. 

5. Uczestnik moŜe poprawiać wynik dowolną liczbę razy, zgodnie z pkt. 4 powyŜej. Ponadto moŜliwe 
jest ponowne zgłoszenie do Akcji zgodnie z pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

6. W trakcie trwania Akcji Organizator zobowiązuje się do powiadamiania Uczestników w drodze 
SMS-a o przebiegu Akcji oraz o skróconych zasadach Akcji. 

7. Wszystkie SMS-y Organizatora, które umoŜliwiają uczestnikowi udział w Akcji i podejmowanie 
prób zdobycia Nagrody, są generowane przez system teleinformatyczny Współorganizatora. 

 

§ IV. Zwyci ęzcy i Nagrody 

1. Zwycięzcą Akcji jest uczestnik, który wysłał SMS zgodnie z § III pkt 2 lub 3 lub 4 i znalazł się w 
gronie pierwszych 50 osób, które uzyskały najlepszy czas w ramach wskazania tej samej 
lokalizacji Nagrody, zgodnie z pkt 4 zd. 2 poniŜej. Organizator spośród uczestników Akcji w sumie 
wyłoni 150 zwycięzców. Lista zwycięzców zostanie ustalona najpóźniej do dnia 17 września 2007 
roku. 

2. W przypadku, gdy uczestnik znalazł się wśród 150 osób, które wysłały SMS zgodnie z § III pkt 2 
lub 3 lub 4, a jednocześnie uczestnik wskazał lokalizację, dla której pula Nagród została juŜ 
wyczerpana, uczestnik zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem 
komunikatu SMS. Uczestnikowi nie przysługuje moŜliwość ponownego wyboru lokalizacji. Z tego 
tytułu nie przysługują mu wobec Organizatora Ŝadne roszczenia. 

3. Jedna osoba, identyfikowana numerem telefonu MSISDN, moŜe w czasie trwania całej Akcji 
wygrać tylko jedną Nagrodę. 

4. Pula Nagród w Akcji to 150 zestawów „dwa bilety w cenie jednego” na film „Posłańcy” do kin sieci 
Multikino, wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 50 zestawów przeznaczonych jest do 
Multikina w Warszawie, 50 do Multikina w Krakowie i 50 do kina w Gdańsku. 

5. Wszyscy zwycięzcy Akcji zostaną poinformowani o wygraniu Nagród telefonicznie (rozmowa 
telefoniczna lub odpowiedni komunikat SMS), pod numer telefonu komórkowego, z którego 
zwycięzca dokonał połączenia w ramach Akcji, w ciągu 24 godzin od ustalenia listy zwycięzców. 

6. W celu umoŜliwienia odbioru Nagrody, Organizator przydziela Zwycięzcy, unikalny kod, 
upowaŜniający zwycięzcę do odbioru 1 darmowego biletu do kina, wymienionego w załączniku nr 
1 do Regulaminu, wskazanego jako miejsce odbioru Nagrody. Warunkiem odebrania Nagrody jest 
zakupienie drugiego biletu do tego samego kina na ten sam seans. 

7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie, z powodów niezaleŜnych od niego, 
skontaktować się ze zwycięzcą w sposób i w czasie określonym w pkt 5 powyŜej, lub odmówi 
przyznania Nagrody z powodów określonych w § II pkt 4, § IV pkt 10, § V pkt 3 Regulaminu, lub 
zrzeknie się Nagrody, na podstawie pkt 9 niniejszego paragrafu, zastrzega sobie prawo 



przyznania Nagrody kolejnej osobie, która wysłała SMS zgodnie z § III pkt 2 lub 3 lub 4 i uzyskała 
kolejno najlepszy czas w ramach wskazania tej samej lokalizacji Nagrody, zgodnie z pkt 4 zd. 2.. 

8. Za wyłonienie zwycięzców i przyznanie zwycięzcom Nagród odpowiedzialny jest Organizator. 
Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora. 
Warunkiem otrzymania Nagrody jest jej osobisty odbiór w wyznaczonym kinie.  

9. Uczestnik moŜe zrzec się przyznanej mu Nagrody, jednakŜe w zamian nie moŜe Ŝądać 
ekwiwalentu pienięŜnego ani innej nagrody lub usługi. 

10. Organizator odmówi przyznania Nagrody w przypadku stwierdzenia braku uregulowania przez 
Zwycięzcę naleŜności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4. 

11. Nagrody naleŜy odebrać w dniach od 17.09.2007 – 20.09.2007 w wyznaczonych w Załączniku Nr 
1 kinach na 45 min przed seansem, po okazaniu SMS-a z unikalnym kodem zwycięzcy, o którym 
mowa w pkt 6.. 

 

§ V. Postanowienia ko ńcowe 

1. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 72530 to 2 zł bez VAT / 2,44 zł z VAT. 

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

3. Organizator ma prawo w kaŜdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w Akcji uczestnika 
(w tym odmówić mu przyznania Nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania 
sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku podejrzenia 
korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub działań o charakterze 
naduŜycia telekomunikacyjnego.  

4. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji uczestnicy powinni zgłaszać wyłącznie na piśmie w 
terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji (decyduje data otrzymania reklamacji przez 
Organizatora) na adres: FM Solutions Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 49, (01-494) Warszawa z 
dopiskiem: „P4 – Posłańcy”. Reklamacje zgłoszone po dniu 21 września 2007 r. lub w formie innej 
niŜ pisemna nie będą rozpatrywane. 

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego 
wykonywano połączenia SMS w Akcji, jak równieŜ dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku 
reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź 
telefonicznie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

6. Organizator nie dokonuje weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Akcji z 
danymi uŜytkownika telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator 
nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze 
połączenie informujące o wygranej w Akcji (zgodnie z § IV pkt 5 powyŜej). Organizator nie ponosi 
Ŝadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyŜszym zakresie.  

7. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Akcji Organizator powołuje trzyosobową 
Komisję. Do zadań Komisji naleŜy ustalenie listy zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowością 
przebiegu Akcji oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości 
związane z Akcją, w tym dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu. Decyzje Komisji są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Organizator nie przewiduje moŜliwości wypłacenia ekwiwalentu pienięŜnego zamiast Nagrody ani 
zastrzegania określonych właściwości nagrody.  

9. Liczba i czas wysyłania SMS-ów przez uczestnika, informacja o numerze MSISDN, a takŜe treści 
komunikatów, przetwarzane będą przez Organizatora i P4 wyłącznie dla celów realizacji i 
rozstrzygnięcia Akcji, i wyłącznie w okresie przeprowadzania Akcji, przyznawania nagród i 
rozpatrywania reklamacji.  

10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.playmobile.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w 
zakresie Nagród) pod warunkiem, Ŝe zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników w 
toku trwania Akcji, zgodnie z Regulaminem. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji „POSŁA ŃCY” 

 

Lista kin premierowych 

 

1. Multikino Złote Tarasy Warszawa 

ul. Złota 59 

00-120 Warszawa 

Kod kina: BILETW  

 

2. Multikino Kraków 

ul. Dobrego Pasterza 128 

31-619 Kraków 

Kod kina: BILETK  

 

3. Multikino Gda ńsk 

Al. Zwycięstwa 14 

80-219 Gdańsk 

Kod kina: BILETG  


