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REGULAMIN KONKURSU Play „Nietypowe miejsce z WiFi 
Calling ” 

dla klientów P4 Sp. z o.o. 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie „Nietypowe 

miejsce z WiFi Calling” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru 

nad jego przeprowadzeniem. 

2. Organizatorem Konkursu jest P4 Sp. z o.o., 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, o kapitale zakładowym 

48.856.500,00 PLN (dalej „Organizator”).  

3. Konkurs jest przeprowadzony na stronie konkursowej pod adresem: 

www.play.pl/wificalling. 

 
§ 2 

CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 19.01.2016 i trwa do 14.02.2016 r. do godz. 23:59:59.  
 

§ 3 
KOMISJA KONKURSOWA 

 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 
biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję 
konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez 
Organizatora.  

 
§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz które zaakceptowały niniejszy Regulamin i 

spełniają warunki w nim określone zostały. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnikiem”) może zostać wyłącznie osoba 

wytypowana przez Organizatora do testowania Usługi „Test Wi-Fi Calling” (dalej: 

http://www.play.pl/wificalling
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„Usługi”), zgodnie postanowieniami „Regulaminu akcji „Testuj usługi z Play” dla usługi 

„Test Wi-Fi Calling” obowiązującego od 07.12.2015 r.” (udostępnionym na stronie 

internetowej www.play.pl/wificalling. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie     zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  

 
§ 5 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY 
 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, testującego Usługę zgodnie z postanowieniami 

„Regulaminu akcji „Testuj usługi z Play” dla usługi „Test Wi-Fi Calling” obowiązującego 

od 07.12.2015 r.”, jest przesłanie jak najciekawszego opisu sposobu korzystania z 

usługi „Test WiFi Calling’ na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami oraz 

udokumentowanie tego zdjęciem. 

2. Zgłoszenia konkursowe powinny zostać przesłane na adres konkurswifi@play.pl do dnia 

14.02.2015 r. 

3. Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich zgłoszeń, Komisja wybierze 3 

Zwycięzców, którzy w jej ocenie opisali najbardziej nietypowe historie oraz 

udokumentowali to zdjęciem. 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS na 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu lub wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym e-mail  w terminie do 14 dni roboczych od momentu zakończenia 

Konkursu. 

5. Organizator ma 14 dni roboczych na przekazanie nagród zwycięzcom od momentu 

odpowiedzi Zwycięzców na kontaktowy e-mail. 

6. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrodami”) są:  

a) 1 miejsce: Samsung Galaxy S6 
b) 2 miejsce: zestaw głośnomówiący Bluetooth Parrot MiniKit Neo 2 HD 
c) 3 miejsce: powerbank PQI Power 15000 

7. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w 

wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej 

Nagrody. 

8. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega 

wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu 

wygranej w Konkursie. 

9. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do 

Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania 

Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. 

http://www.play.pl/wificalling).www.play.pl
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10. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy równowartości Nagrody. Nie jest możliwa 

rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z 

rezygnacją z całości nagrody. 

 
 

§ 7 
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

 
1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować na adres 

Organizatora, z dopiskiem „Nietypowe miejsce z WiFi Calling” w terminie do 30 dni od 

daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora) 

lub drogą elektroniczną na adres konkurswifi@play.pl. Reklamacja powinna zawierać 

dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód 

reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż do 7 dni 

roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną 

poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.  

3. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji Konkursowej (co 

nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej). 

 
§8 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 

komunikowania się z uczestnikami i oraz wydania nagród. 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu od uczestników zbierane będą następujące dane 

osobowe Uczestników: e-mail, imię i nazwisko. 

3. Administrator, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich 

danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych 

przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, 

otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.play.pl/wificalling.  

mailto:konkurswifi@play.pl
http://www.play.pl/wificalling
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze 

strony uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad Regulaminu 

Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć go z Konkursu. Organizator 

zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności 

wobec takiego uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa.  

 
 
 
 


