REGULAMIN Akcji Promocyjnej
"Święta z Team Play"
tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2017 roku
§1. Akcja
1. Akcja promocyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej Akcją) jest skierowana do
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osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr
16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Akcja przeprowadzany jest w ramach strony http://swietazplay.pl
3. W celu umożliwienia Uczestnikom kontaktu z Organizatorem, Organizator udostępnia adres e-mail:
kontakt@swietazplay.pl
§2. Organizator
1.

Organizatorem Akcji jest Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000338644, NIP: 113-277-83-98
wysokość kapitału zakładowego: 57.000 PLN („Organizator”).

2.

Partnerem Akcji i jednocześnie darczyńcą jest P4 sp. z o.o. („Partner”) z siedzibą w Warszawie, 02-677,
ul. Taśmowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, Regon
015808609, NIP: 951-21-20-077, wysokość kapitału zakładowego: 48 456 500,00 PLN.

3.

Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji. Partnerzy są wyłącznie
odpowiedzialni za przekazanie Nagród oraz prawidłowe dokonanie rozliczeń skarbowo-podatkowych.

4.

Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
§3. Czas Trwania Akcji

1. Akcja rozpoczyna się w 08.12.2017 roku o godzinie 16:00 i trwa do 26.12.2017 roku do godziny
23:59:59.
§4. Zasady Akcji
1. Aby wziąć udział w Akcji należy („Zgłoszenie“):
a. Wejść na Stronę Akcji i wybrać podstronę jednego z 25 członków Team Play (twórcy internetowi
zaangażowani przez Partnera w celu promocji Akcji) lub wejść bezpośrednio na podstronę Akcji
z kartką świąteczną jednego z 25 członków Team Play.
b. Wybrać jedną z 4 potencjalnych Nagród przedstawionych na stronie Akcji.
c. Postępować wg. instrukcji podanych na stronie Akcji w celu odbioru ewentualnych Nagród:
i. aby odebrać Nagrodę określoną w §7 ust. 1 pkt. a należy podać w formularzu dostępny
na Stronie Akcji numer telefonu w sieci Partnera i potwierdzić hasłem jednorazowym
wysłanym na podany numer telefonu.
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ii. aby odebrać Nagrodę określoną w §7 ust. 1 pkt. b należy wysłać bezpłatnego SMS na
nr 8020 o treści podanej na podstronie Akcji z kartką świąteczną jednego z 25
członków Team Play i postępować wg otrzymanych instrukcji.
iii. aby odebrać Nagrodę określoną w §7 pkt. 1 pkt. c należy wysłać bezpłatnego SMS na
nr 111 o treści Prezent.
2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba posiadająca aktywny numer telefonu (MSISDN) w sieci
komórkowej Partnera.
3. W przypadku chęci odbioru Nagrody określonej w §7 ust. 1 pkt. b nie posiada aktywnej usługi HBO GO
na swoim numerze telefonu (MSISDN).
4. Każdy z Uczestników w ramach Akcji może otrzymać maksymalnie po jednej Nagrodzie określonej w §7
ust. 1 ppkt. a-c dla każdego posiadanego aktywnego numeru telefonu (MSISDN) w sieci komórkowej
Partnera.
§4. Prawa i obowiązki Organizatora
1.

2.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych,
serwerów, interfejsów, przeglądarek, za pomocą których Uczestnik może przystąpić do uczestnictwa w
Akcji, chyba że zakłócenia te spowodowane są nieprawidłowym działaniem sprzętu, aplikacji lub
podmiotów,
za
które
Organizator
ponosi
odpowiedzialność
zgodnie
z przepisami prawa.
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub
odwołania Akcji. W takim przypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian lub
zaproponuje inną formę Akcji.
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
brak
możliwości
przekazania
Nagród
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

§5. Wgląd w Regulamin
1.
2.

Regulamin Akcji jest dostępny na stronie http://swietazplay.pl.
Podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Akcji jest Organizator.

§6. Warunki uczestnictwa w Akcji
1.
2.

3.

4.

Prawo do udziału w Akcji przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w
niniejszym Regulaminie i nie podlegają wykluczeniu stosownie do postanowień Regulaminu.
Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby
małoletnie i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji wyłącznie za
uprzednią zgodą opiekuna prawnego), która za pośrednictwem Strony Akcji dokona minimum jednego
skutecznego Zgłoszenia.
Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Partnerów, w tym pracownicy tymczasowi
lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Partnerów, oraz innych podmiotów współpracujących z
Organizatorem lub Partnerami przy organizacji niniejszej Akcji, jak również osoby im bliskie. Za osoby
bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu jego zgłoszenie zostanie
usunięte ze Strony Akcji, a Uczestnik zostanie usunięty z dalszego w niej udziału. Dodatkowo, żadna z
Nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani żadnej jakiejkolwiek innej wymianie na inne
2

świadczenie. Uczestnicy Akcji, którzy nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, nie
będzie uprawniony do odbioru Nagrody i zostanie wykluczony z udziału w Akcji.
§7. Nagrody
1.

2.

3.

4.

5.

Nagrodami w Akcji są:
a. Jeden z 10.000 voucherów w postaci unikalnego kodu do zrealizowania na stronie tidal.com
umożliwiający dostęp do TIDAL Premium na 90 dni o wartości 59,97 zł.
b. Jeden z 15.000 voucherów w postaci unikalnego kodu do zrealizowania na stronie hbogo.com
umożliwiający dostęp do HBO GO do dnia 26.01.2018 o wartości 25 zł.
c. Pakiet 2 GB internetu ważny 30 dni o wartości 9 zł.
d. Do każdej z Nagród, jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązki prawne, zostanie
doliczona zostanie Nagroda Pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki zwycięzca jest
zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Akcji, która nie podlega wydaniu i zostanie
przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361.)
Podatek zostanie potrącony przez Organizatora i odprowadzony do właściwego dla Urzędu
Skarbowego.
Nagroda określona w ust. 1 pkt. a:
a. dostępna jest dla wszystkich Uczestników do wyczerpania ilości unikalnych kodów,
b. voucher należy zrealizować na stronie tidal.com,
c. voucher może być przekazany bezpłatnie innej osobie nie będącej Uczestnikiem Akcji,
d. aby zrealizować voucher należy postępować wg instrukcji podanych na stronie tidal.com.
Nagroda określona w ust. 1 pkt. b:
a. dostępna jest dla wszystkich Uczestników do wyczerpania ilości unikalnych kodów z zastrzeżeniem
§4 ust. 3,
b. voucher należy zrealizować niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później niż do 26.12.2017 do
23:59:59,
c. voucher może być przekazany bezpłatnie innej osobie nie będącej Uczestnikiem Akcji,
d. aby zrealizować voucher należy postępować wg instrukcji podanych na stronie hbogo.pl. Podczas
rejestracji należy wybrać z listy Operator wartość PLAY .
Nagroda określona w ust. 1 pkt. c:
a. dostępna jest dla Uczestników spełniających wymagania określone w §4 ust. 2 pkt. oraz do
wyczerpania ilości pakietów. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez Uczestnika jednej z
poniższych ofert: Play na Kartę, Play na Kartę Rok ważności konta, Formuła Mini Max na Kartę,
Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!,
b. Nagroda zostanie aktywowana na Koncie numeru, z którego został wysłany SMS Uczestnika jako
Oferta promocyjna najpóźniej w ciągu 24h od momentu odebrania Nagrody,
c. pakiet ważny jest 30 dni od momentu aktywacji na Koncie Uczestnika.
Dodatkowo, w ramach Akcji, Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania dostępu do stron www z
dodatkami do gier w ramach serwisu dogry.pl wg regulaminu dostępnego w ramach serwisu dogry.pl.
§8 Reklamacje

1.

2.

Reklamacje związane z przebiegiem Akcji należy kierować na piśmie listem poleconym, pod rygorem
nieważności, na adres korespondencyjny Organizatora: Plej Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 128, 02-952 Warszawa,
z dopiskiem "Święta z Team Play", w terminie do 7 dni od daty zakończenia Akcji (liczy się data nadania
listu u operatora pocztowego). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14
(czternastu) dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania
reklamacyjnego listem poleconym w terminie 28 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
Reklamacja, pod rygorem nieważności, powinna zawierać:
a. Imię i nazwisko Uczestnika wnoszącego reklamację,
b. Adres zamieszkania w celu przesłania odpowiedzi,
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3.
4.

c. Przedstawienie szczegółowych okoliczności uzasadniających wniesienie reklamacji.
Reklamacje nie spełniające warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej Organizator pozostawia bez
rozpatrzenia.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez
Uczestnika swoich roszczeń na drodze sądowej.
§9. Dane osobowe

1.

2.

3.

4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922.; dalej „uodo”). Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny (lecz jest konieczne dla wzięcia udziału w Akcji), a każdej osobie przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych osobowych i ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania
oraz dane zamieszczone w treści reklamacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji oraz w
celach dowodowych przez czas przedawnienia roszczeń.
Na zlecenie P4 sp. z o.o., jako administratora danych w rozumieniu art. 7 uodo, dane osobowe
Uczestników, będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Akcji przez Organizatora (zgodnie z treścią art. 31
pkt 1 uodo).
Dane osobowe Uczestników (w zakresie: numer telefonu komórkowego) będą przetwarzane w celu
realizacji Nagród, w celach dowodowych przez czas przedawnienia roszczeń oraz w celu i przez okres
wymagany przez przepisy prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez odpowiednio: Organizatora oraz
Partnerów jako niezależnych administratorów danych w rozumieniu art. 7 uodo.
§10. Prawa i obowiązki Organizatora

1.

2.

3.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, za pomocą których Uczestnik może przystąpić
do uczestnictwa w Akcji, chyba że zakłócenia te spowodowane są nieprawidłowym działaniem sprzętu,
aplikacji lub podmiotów, za które Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
Organizator może wykluczyć z udziału w Akcji Uczestników, a w skrajnych przypadkach może zablokować
uczestnictwo w Akcji tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w
szczególności:
a. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą
swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
b. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadniona podstawa do tego by uznać, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji,
c. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Partnerów lub godzą w ich
wizerunek,
d. w jakiekolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio ingerują w mechanizm Strony Akcji.
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania
Akcji. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian lub
zaproponuje inną formę akcji, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w
szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie
przyrzekana.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie może wziąć udziału w Akcji z następujących
przyczyn:
a. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji,
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b.

5.

połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych na Stronę Akcji drogą
elektroniczną,
c. naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich, chyba że przyczyny te
spowodowane są nieprawidłowym działaniem sprzętu, aplikacji lub podmiotów, za które
Organizator lub Partnerzy ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn nie leżących
po stronie Organizatora, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, a także
zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został skutecznie poinformowany. W przypadku
niemożności dostarczenia Nagrody z powyższych przyczyn, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
§11. Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.
5.

W celu uchylenia wątpliwości Partnerzy nie są współorganizatorami Akcji.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników
przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych
kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego
treści po jego publikacji.
O zakończeniu lub zmianie zasad Akcji wszyscy Uczestnicy będą powiadomieni adnotacją na Stronie Akcji.
Przystąpienie do Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
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