
Konkurs filmowy „Konkurs filmowy – Wygraj zaproszenie do kina” 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu (dalej: "Konkurs") jest P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Pileckiego 63, kod: 02-781, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000217207; kapitał zakładowy: 18.050.000 PLN; NIP 951-21-20-077. 

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie dla osób fizycznych 
będących abonentami lub uŜytkownikami sieci Play w rozumieniu Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, które spełnią łącznie 
następujące warunki:  

o nie zalegają z płatnościami na rzecz Organizatora,  
o wyraziły zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych, w tym 

równieŜ drogą elektroniczną (SMS, e-mail, skrzynka na portalu www.playmobile.pl)  
o wyraŜają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Konkursu.  
3. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i 

obowiązki jego Uczestników.  
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieŜność tematyki Konkursu z 

oczekiwaniami Uczestnika Konkursu (dalej: Uczestnik). 

§ 2 Zasady Konkursu  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2007 roku na portalu 
www.playmobile.pl w blogu filmowym istniejącym pod adresem: 
http://ludzie.playmobile.pl/partner/3/czyli+oczko+mu+si%C4%99+odklei%C5%82o+temu+blo
gu.html  

2. Zadaniem uczestników konkursu jest odpowiedź na pytania konkursowe o tematyce 
filmowej, które pojawią się na stronie opisanej w paragrafie 2, pkt 1. 

3. Uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi wyłącznie na adres mailowy: 
community@playmobile.pl do północy 1 lipca. 

4. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, w dniu 2 lipca zostanie 
wybranych pięciu Uczestników, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu. 

5. Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu konkursu zostanie zadane telefonicznie 
pytanie konkursowe o tematyce filmowej. Poprawna odpowiedź równoznaczna jest z 
wygraniem nagrody.  

6. Konkurs nie jest grą losową ani teŜ zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dn. 
29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 poz.27 z 2004r.). 

7. Lista zwycięzców pojawi się na blogu filmowym portalu Playmobile.pl do godz. 17:00 w dniu 
2 lipca 2007r. 

§ 3 Przystąpienie do Konkursu 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 3 poniŜej, Uczestnikiem Konkursu moŜe być osoba fizyczna będąca 
abonentem sieci Play, zarejestrowanym uŜytkownikiem sieci Play (Play Karta) w rozumieniu 
Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. Osoby 
nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod 
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

2. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy agencji 
reklamowych, a takŜe pracownicy firm public relations i pracownicy domów mediowych 
współpracujących z Organizatorem. W Konkursie nie mogą brać równieŜ udziału członkowie 
najbliŜszych rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Przez członków 
najbliŜszych rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŜonków, małŜonków 
rodzeństwa, rodziców małŜonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w 
stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnik Konkursu wyraŜa zgodę na otrzymywanie dodatkowych wiadomości (SMS, e-mail 
lub na skrzynkę na stronie www.playmobile.pl) związanych z Konkursem. 



4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień 
regulaminu Konkursu. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień regulaminu i potwierdza, Ŝe spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania 
stanowi podstawę odmowy wydania nagrody. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym takŜe prawa 
do Ŝądania wydania nagrody, nie moŜna przenosić na inne podmioty. 

§ 6 Nagrody 

1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują podwójne zaproszenie na specjalny pokaz filmu 
„George Michael. Inna historia” lub „Aaltara”, których fundatorem jest firma Filmweb. 

3. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pienięŜny. Organizator zastrzega sobie 
moŜliwość zamiany poszczególnych modeli nagród na nagrody o podobnej wartości i 
podobnych parametrach. 

4. Wyboru zwycięzców Konkursu spośród jego Uczestników i przyznania nagród zgodnie ze 
szczegółowymi kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu dokonywać będzie Komisja 
Konkursowa powołana przez Organizatora.  

5. Uczestnik niezadowolony z wyniku Konkursu moŜe zgłosić reklamację do Organizatora, w 
terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: konkurs@playmobile.pl 
Reklamacja będzie rozpatrzona przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednak nie dłuŜej 
niŜ w ciągu 21 dni od daty przesłania reklamacji do Organizatora. 

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie lub 
drogą mailową na adresy wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w portalu 
www.playmobile.pl  

7. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu na portalu 
www.playmobile.pl w blogu filmowym, na którym zostanie umieszczona lista laureatów. 

8. W celu przekazania nagród przez Organizatora, nagrodzeni Uczestnicy powinni podać swoje 
dane osobowe w zakresie niezbędnym dla przekazania nagród oraz dokonania rozliczeń 
podatkowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakŜe w przypadku, gdy dany 
Uczestnik odmówi podania danych, Organizator będzie miał prawo nie wydać nagrody 
takiemu Uczestnikowi.  

9. Zwycięzcy Konkursów odbierają nagrody w wyznaczonych miejscach po ogłoszeniu wyników 
oraz wcześniejszej informacji o miejscu i czasie odbioru nagrody lub tez nagrody są im 
przekazywane w sposób opisany w powiadomieniu o wygranej, którą Zwycięzca otrzymuje 
od Organizatora Konkursu. 

10. Zwycięzca Konkursu nie moŜe skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, 
jeŜeli nie otrzymał nagrody z przyczyn leŜących po stronie Zwycięzcy. 

11. Poza wyjątkami określonymi poniŜej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu nagród 
otrzymanych za zwycięstwo w Konkursie.  

12. Uczestnik w momencie odbierania nagrody rzeczowej ma obowiązek sprawdzić czy jest ona 
sprawna, kompletna i czy nie posiada wad. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń 
powinien odmówić jej przyjęcia. W takim wypadku Uczestnik w ciągu 14 dni otrzyma nową 
sprawną nagrodę.  

13. Wady ukryte nagród nieposiadających gwarancji producenta moŜna reklamować w ciągu 14 
dni od jej otrzymania, przesyłając je na adres Organizatora, na jego koszt. Okres 
rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. W przypadku uznania reklamacji nowa nagroda 
zostanie dostarczona Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

14. Reklamacje dotyczące nagród, które zostaną przesłane po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.  

15. Nagrody posiadające karty gwarancyjne mogą być reklamowane zgodnie z warunkami karty 
gwarancyjnej. Nagrody te reklamuje się wyłącznie w punktach serwisowych danego 
producenta.  

16. Nagrodzony Uczestnik moŜe zrzec się przyznanej mu nagrody, jednakŜe w zamian nie moŜe 
Ŝądać ekwiwalentu pienięŜnego ani innej nagrody bądź usługi.  

§ 7 Postanowienia końcowe  



1. Dane osobowe nagrodzonych Uczestników są gromadzone tylko i wyłącznie dla celów 
niniejszego Konkursu. Dane te nie będą przetwarzane i przekazywanej jakimkolwiek 
podmiotom trzecim.  

2. Przed wydaniem nagród Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji danych 
wskazanych przez nagrodzonego Uczestnika, z danymi Abonenta sieci Play, UŜytkownika 
Play Karty. W przypadku niezgodności tych danych Organizator zastrzega sobie prawo do 
dyskwalifikacji nagrodzonego Uczestnika oraz wyłonienia kolejnego Uczestnika 
uprawnionego do nagrody według zasad niniejszego Regulaminu.  

3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika w niniejszym Konkursie nagrody jest uregulowanie 
przez Abonenta sieci Play wszystkich zaległych płatności wobec Operatora, w przypadku, 
gdy Uczestnikiem jest UŜytkownik Play Karty posiadanie aktywnego konta o dodatnim 
stanie. W przypadku niespełnienia tego warunku nagrodzony Uczestnik zostanie 
zdyskwalifikowany, a Organizator wyłoni kolejnego Uczestnika uprawnionego do nagrody 
według zasad niniejszego Regulaminu.  

4. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności 
prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy.  

5. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, 
przysługuje kaŜdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu. 
Reklamacja powinna być złoŜona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem na 
adres P4 Sp. z o.o. , ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Organizator rozpatrzy reklamację 
w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.  

6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu 
Uczestnika w sieci Play, jak równieŜ dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje 
zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik 
zostanie poinformowany pisemnie (pod adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.  

7. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, 
Uczestnik wyraŜa zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronach internetowych 
www.playmobile. pl . Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji 
postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na ww. witrynie internetowej.  

 


