
 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

PLAY ONLINE  
 

 
1. Organizatorem konkursu Play Online (dalej „Konkurs”) jest Argonauts Spółka 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 24, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106148, 
posiadająca NIP 526-24-61-726, REGON: 016396256 (dalej „Organizator”), 
działająca na zlecenie P4 Sp. z o.o. 

 
2. Konkurs odbywa się w ramach akcji promocyjnej „Wakacje od abonamentu” 

odbywającej się w terminie: od 3 sierpnia 2009 roku do 29 sierpnia 2009 roku , 
w  następujących miejscowościach: 
 
- Zielonej Górze w dniu 03 sierpnia, 
- Nowej Soli w dniu 04 sierpnia, 
- Kaliszu w dniu 05 sierpnia, 
- Oleśnicy w dniu 06 sierpnia, 
- Oławie w dniu07 sierpnia, 
- Mikołowie w dniu 08 sierpnia, 
- Rybniku w dniu 10 sierpnia, 
- Świętochłowicach w dniu 11 sierpnia, 
- Będzinie w dniu 12 sierpnia, 
- Dąbrowie Górniczej w dniu 13 sierpnia, 
- Chrzanowie w dniu 14 sierpnia, 
- Wodzisławiu Śląskim w dniu 17 sierpnia, 
- Kętach w dniu 18 sierpnia, 
- śywcu w dniu 19 sierpnia, 
- Staszowie w dniu 20 sierpnia, 
- Tarnobrzegu w dniu 21 sierpnia, 
- Chełmie w dniu 22 sierpnia, 
- Suwałkach w dniu 24 sierpnia, 
- Ostródzie w dniu 25 sierpnia, 
- Iławie w dniu 26 sierpnia, 
- Starogardzie Gdańskim w dniu 27 sierpnia, 
- Wejherowie w dniu 28 sierpnia, 
- Pile w dniu 29 sierpnia 

 



3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 
(osiemnasty) rok Ŝycia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z udziału w Konkursie 
wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy P4 Sp. z o.o. oraz podmioty 
i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, bądź P4 
Sp. z o.o. przy organizowaniu Konkursu, a takŜe członkowie najbliŜszej 
rodziny (małŜonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyŜej wymienionych 
osób. 

 
4. Aby wziąć udział w Konkursie naleŜy: 
 
a) dokonać zakupu usługi Play Online na abonament (umowa na 12 lub 18 

miesięcy) w salonie sprzedaŜy Play, w jednej z miejscowości, w której odbywa 
się akcja promocyjna „Wakacje od abonamentu” oraz w terminie określonym w 
pkt. 2 Regulaminu. Zakupu moŜna dokonać w dowolnie wybranym Salonie 
Play, udział w konkursie biorą wszystkie salony w danym mieście; 

b) prawidłowo wypełnić kupon zgłoszeniowy znajdujący się na ulotce oraz 
formularz zgłoszeniowy; 

c) wykonać zadanie konkursowe polegające na ułoŜeniu hasła reklamowego 
promującego usługę Internetu bezprzewodowego Play Online.  

 
5. Nagrodami w Konkursie są: 
 

23 (dwadzieścia trzy) rowery marki Felt lub Electra, o wartości 2538,- (dwa 
tysiące pięćset trzydzieści osiem) złotych kaŜdy z nich oraz dodatkowo do 
kaŜdego roweru nagroda pienięŜna w kwocie 282,- (dwieście osiemdziesiąt 
dwa) złote. 

 
6. W kaŜdym dniu trwania Konkursu do wygrania jest 1 (jeden) rower marki Felt 

lub Electra („Nagroda dnia”). W kaŜdym mieście zostanie wręczony 1 rower. 
 
7. Część pienięŜna nagrody, określona w pkt. 5. Regulaminu nie jest 

Uczestnikowi Konkursu wypłacana, lecz jest przez Organizatora (płatnika 
podatku) pobierana jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagród i 
wpłacana na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

 
8. Nagrodę dnia wygrywa osoba, która, w danym dniu trwania Konkursu, dokona 

zakupu usługi Play Online na abonament (umowa na 12 lub 18 miesięcy), 
prawidłowo wypełni kupon zgłoszeniowy znajdujący się na ulotce oraz 
formularz zgłoszeniowy oraz ułoŜy najatrakcyjniejsze w tym dniu hasło 
reklamowe promujące usługę Internetu bezprzewodowego Play Online 
(„Laureat”), z zastrzeŜeniem pkt. 14 Regulaminu. 

 
9. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent 

pienięŜny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród 
rzeczowych. 



 
10. Wyboru najatrakcyjniejszych haseł reklamowych dokonuje Jury, w skład 

którego wchodzą trzy osoby: dwóch przedstawicieli salonu Play oraz supervisor 
odpowiedzialny za akcję promocyjną z ramienia agencji Argonauts („Jury”). 

 
11. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody dnia, którą jest rower wybierając 

najbardziej interesujące hasło. Jury bierze pod uwagę kreatywność i 
oryginalność. Jednocześnie Jury zastrzega sobie prawo do autonomicznego 
wyboru i nie jest zobowiązane do uzasadniania swojego wyboru. Hasła 
konkursowe nie będą podawane do wiadomości publicznej. 

 
12. Prawidłowe wypełnienie kupon zgłoszeniowego znajdującego się na ulotce oraz 

formularza zgłoszeniowego oznacza umieszczenie na dokumentach w czytelny 
sposób: 

a. imienia i nazwiska, 
b. numeru PESEL  
c. numeru MSISDN lub numeru dowodu osobistego,  
d. numeru telefonu, 
e. propozycji hasła reklamowego promującego usługę Internetu 

bezprzewodowego Play Online. 
 
13. Wypełniony kupon zgłoszeniowy znajdujący się na ulotce naleŜy umieścić w 

urnie konkursowej znajdującej się w Salonie Play, w miejscowości, w której w 
danym dniu odbywa się Konkurs, a formularz zgłoszeniowy naleŜy przekazać 
sprzedawcy z salonu, w którym dokonany został zakup usługi Play Online w 
danym dniu. 

 
14. Warunkiem otrzymania Nagrody dnia przez Laureata jest to, aby zakup usługi 

Play Online na abonament był skuteczny, tj. aby Laureat nie skorzystał z prawa 
zwrotu zakupionej usługi, w przewidzianym w warunkach zakupu terminie, tj. 
7 dni.  

 
15. Jury w kaŜdym dniu trwania Konkursu wybiera 5 (pięć) haseł, w tym hasło 

najlepsze oraz 4 (cztery) kolejne hasła, które tworzą listę rezerwową. 
 

16. Zamknięcie urn konkursowych nastąpi w dniu promocji o godz. 18.00 we 
wszystkich punktach Play w danym mieście z wyjątkiem wszystkich salonów 
sprzedaŜy w Zielonej Górze, gdzie zamkniecie urn nastąpi o godzinie 20.00. 

 
17. Wybór 5 (pięciu) najlepszych haseł, w tym 1 (jednego) zwycięskiego oraz 4 

(czterech) tworzących listę rezerwową nastąpi w dniu następującym po wizycie 
w danym mieście na postawie decyzji Jury obradującego w kolejnym mieście 
na liście trasy promocyjnej np. wybór najlepszych haseł z akcji 
przeprowadzonej w Zielonej Górze nastąpi dzień po akcji z udziałem 
przedstawicieli z salonu sprzedaŜy z Nowej Soli. Wyjątek stanowi ostatnie 
miasto promocji tj Piła, gdzie obrad dokona lokalne Jury. 



 
18. Pracownicy lokalnych Salonów Play będą monitorowali zwroty dokonanych 

zakupów usługi Play Online. W przypadku, gdy Laureat - autor najlepszego 
hasła zwróci zakupioną usługę Play Online (której zakup był warunkiem 
wzięcia udziału w Konkursie) prawo do otrzymania Nagrody dnia otrzymuje 
Laureat, autor następnego hasła z listy rezerwowej, który nie skorzystał z prawa 
zwrotu zakupionej usługi. 

 
19. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom Konkursu przesyłką pocztową lub 

kurierem w terminie do dwóch tygodni od dnia potwierdzenia przyznania 
nagrody przez Jury.  

 
20. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą 

z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane 
będą na zasadzie dobrowolności, jednakŜe podanie danych osobowych przez 
Uczestnika, w zakresie określonym w kuponie zgłoszeniowym oraz wyraŜenie 
zgody na ich przetwarzanie na potrzeby udziału w Konkursie, jest warunkiem 
wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a 
takŜe Ŝądania ich poprawiania lub usunięcia.  

 
21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, a w 

szczególności dotyczące sposobu przyznawania Nagród, mogą być zgłaszane 
przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niŜ w terminie do dnia 31 
sierpnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje naleŜy 
zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora z 
dopiskiem „Play Online. Reklamacja”. Forma pisemna reklamacji zastrzeŜona 
jest pod rygorem niewaŜności. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 
dni od ich otrzymania, przez Komisję powołaną przez Organizatora. 
Reklamacje nie mogą dotyczyć merytorycznej decyzji Jury dotyczącej wyboru 
najatrakcyjniejszych haseł. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest 
ostateczna i wiąŜąca. 

 
22.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. 

 
23. Treść regulaminu znajduje się na stronie: www.playrower.pl 

 


