
REGULAMIN AKCJI [EXTRA PUNKTY W SIECI PLAY] 

 

 

§1 Postanowienia wstępne i definicje 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady, na jakich odbywa się akcja „[EXTRA 

PUNKTY W SIECI PLAY]" (dalej: "Akcja").  

2. Organizatorem Akcji jest Gamekit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy Al. 

Wilanowskiej 95/45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000473983, REGON 146832115, NIP 5252562183 (dalej: "Organizator"). 

3. Partnerem Akcji jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel marki "Play" (dalej: 

"Partner"). 

4. Konto Użytkownika – prowadzone dla zarejestrowanego Użytkownika przez Organizatora pod 

unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane 

Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Dogry.pl. 

5. Punkty - punkty przyznawane Użytkownikowi, które są gromadzone na Koncie Użytkownika za 

pomocą których Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez Organizatora. 

 

§ 2 Warunki i zasady Akcji uczestnictwa w Akcji 

1. Udział w Akcji jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. 

2. W Akcji mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, które w okresie trwania Akcji zawarły 

umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do takiej umowy z Partnerem w 

ofercie abonamentowej za pośrednictwem strony internetowej www.play.pl  (dalej: 

"Uczestnik"). 

3. W Akcji mogą wziąć udział użytkownicy poniższych ofert: Stan Nielimitowany, Stan 

Nielimitowany Dom WiFi 

4. Punkty nie zostaną przyznane, jeśli Uczestnik odstąpi od umowy lub aneksu do umowy z 

Partnerem w ciągu 14 dni od dnia zawarcia.   

5. W ramach Akcji Uczestnicy spełniające warunki określone w Regulaminie otrzymają 

jednorazowo 13000  Punktów.  

6. Akcja trwa od dnia [02.03.2018] r. do wyczerpania puli Punktów (pula Punktów wynosi 

2.800.000) przyznawanych przez Organizatora lub do odwołania. Organizator zastrzega sobie 

prawo odwołania Akcji w każdym czasie za 3-dniowym powiadomieniem. O odwołaniu Akcji 

Organizator poinformuje w serwisie dogry.pl. 

7. Otrzymanie Punktów wymaga dodatkowo: 

a. założenia w serwisie dogry.pl Konta Użytkownika (dotyczy osób, które nie są 

Użytkownikami serwisu dogry.pl). 

b. podania w serwisie dogry.pl numeru telefonu widniejącego na umowie lub aneksie, o 

których mowa w ust. 2 powyżej, 

c. wyrażenia zgody na udostępnienie Organizatorowi przez Partnera informacji o 

spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej w odniesieniu do podanego przez 

niego numeru telefonu. 

8. Przypisanie Punktów nastąpi na Koncie Użytkownika w terminie 5 dni od dnia spełnienia 

przesłanek z ust. 6 powyżej.  



9. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, punkty w innych serwisach internetowych, 

kryptowalutę lub nagrody rzeczowe. 

10. W sytuacji, gdy pomiędzy zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z P4 za 

pośrednictwem strony internetowej www.play.pl a podaniem w serwisie dogry.pl numeru 

telefonu oraz założenia w serwisie Konta Użytkownika Akcja zostanie zakończona, 

Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Organizatora.  

 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz w serwisie 

dogry.pl 

2. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w 

związku z Akcją, a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 

1 Kodeksu cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji z 

zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą 

w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie dogry.pl.  

4. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Wszystkie spory dotyczące Akcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość 

zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


