Regulamin konkursu „MEGA QUIZ” – EDYCJA IIga

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „MEGA QUIZ – EDYCJA IIga” (zwanego dalej Konkursem) jest
spólka MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8, zwana dalej
Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 18 maja 2010 roku, od godz. 00:00 do
dnia 02 lipca 2010 roku, do godz. 24.00
4 . Wydanie nagród w Konkursie nastąpi do dnia 30 lipca 2010 roku.

2. WARUNKI ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są właścicielami karty SIM lub,
które zostały upoważnione przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w
Konkursie używając należącego do nich numeru telefonu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu na zlecenie.
3. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i
marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za
pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia
takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie swojego zgłoszenia, w formie
wiadomości SMS, w okresie: od godziny 0.00 dnia 18 maja 2010 roku, do godziny 24.00 dnia
02 lipca 2010 roku.
5. W celu przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie,
b) dokonania zakupu dowolnego produktu lub usługi dodanej typu Premium Rate w
postaci dzwonka, tapety lub gry typu Java, filmu z dostępnych w ofercie
multimedialnej oraz innych usług oferowanych przez Organizatora w szczególności
usług typu czaty, konkursy, linie rozrywkowe SMS. Oferty usług znajdują się w
szczególności w serwisach telegazetowych, w magazynach prasy kolorowej, na
antenie rozgłośni radiowych, oraz na stronach internetowych, a w szczególności na
stronie www.milioneria.com.pl, www.mojelogo.pl, www.osada.pl, www.wapacz.pl,
www.mobero.pl
i innych wskazanych przez link na stronach wymienionych.
Generalnym wyróżnikiem usług których zakup upoważnia do wzięcia udziału w Loterii
jest zakres numeracyjny usług SMS, IVR oraz adresów WAP oraz http z
wykorzystaniem których oferowana jest oferta usługowa.
c) zakres numeracyjny usług oraz adresacja będą zgodne z obowiązującymi w trakcie
trwania Konkursu umowami zawartymi z Operatorami Telekomunikacyjnymi TPSA,
Orange (PTK Centertel) , ERA (PTC), PLUS (Polkomtel), PLAY (P4) , POLSAT

CYFROWY. Potwierdzeniem dokonania zakupu usługi lub obiektu multimedialnego jest
zapis w systemie bilingowym Organizatora.
6. Organizator na przesłany przez uczestnika SMS może wysłać w każdym dniu trwania
Konkursu maksymalnie dwa dodatkowe SMS -y, zawierające informacje o możliwości
przesłania SMS na numer 72350 z opłatą netto 2zł za SMS oraz brutto 2.44zł za SMS,
wprowadzeniu dodatkowych pytań konkursowych w przypadku wysłania przez uczestnika
SMS -a w określonym przedziale czasowym oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi
pozwalających na uzyskanie dodatkowych punktów, uprawniających do udziału w grze o
nagrodę główną. Jeden Uczestnik, może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń. Każde ze
zgłoszeń, bierze udział w Konkursie.
7. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane wiadomości SMS przeslane na numer
72350 z oplatą netto 2zł/SMS oraz brutto 2.44zl/SMS z VAT, wyłącznie o treści wskazanej
przez Organizatora w instrukcji udzialu w Konkursie.
8. Każde przesłane zgłoszenie, w formie SMS, będzie rejestrowane w systemie
elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do udziału w grze o nagrodę główną.
Organizator może, według własnego uznania, w czasie trwania Konkursu, określać
przedziały czasowe w ciągu dnia, w których przesłane zgłoszenie będzie rejestrowane w
systemie elektronicznym, jako więcej niż jedno uprawnienie do udziału w grze o nagrodę
główną. Organizator będzie każdorazowo informował o zamiarze wprowadzenia
uprzywilejowanych przedziałów czasowych w danym dniu przesyłając do uczestników
Konkursu wiadomość w formie SMS -a.
9. Każde przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS -em zwrotnym. Każdy uczestnik,
który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, bierze udział w grze o nagrodę
główną, na zasadach określonych w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo
wysyłania do uczestników Konkursu, w każdym dniu trwania, maksymalnie do dwóch
dodatkowych SMS -ów, w odpowiedzi na przesłane przez uczestnika zgłoszenie. Dodatkowe
SMS -y będą zawierały informacje o udziale w quizie, polegającym na odpowiedzi na pytania
Organizatora, przesłane w treści wiadomości SMS. W przypadku udzielenia prawidłowej
odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie, Uczestnik Konkursu będzie miał
możliwość zdobycia dodatkowych punktów, w ilości określonej każdorazowo przez
Organizatora w treści SMS -a. W każdym przypadku dodatkowe punkty, o których mowa
powyżej, zostaną doliczone do uprawnień Uczestnika Konkursu i wezmą udział w grze o
nagrodę główną.
10. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie będzie zainteresowany otrzymywaniem
informacji dotyczących Konkursu, winien wysłać SMS o treści STOP pod nr 70040 (koszt
netto 0,50zl za SMS; brutto 0,61z z VAT/SMS). Wysłanie SMS -a o treści STOP pod nr
70040 będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od wysyłania dodatkowych
informacji, chyba że uczestnik ponownie przystąpi do udziału w Konkursie.

3. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda główna w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięciu
tysięcy złotych) brutto.
2. Łączna pula nagród wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto.
3. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Wyłonienie zwyciezcy nagrody głównej nastąpi, przez komputerowy program zawierający
aplikację umożliwiającą wyłonienie zwycięzcy za pomocą urządzeń elektronicznych
zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego
w trakcie wyłaniania laureatów Konkursu, spośród numerów telefonów uczestniczących w
Konkursie.
2. Wyłonienie zwycięzcy w Konkursie, zostanie przeprowadzane w dniu 09 lipca 2010 roku.
3. W wyłonieniu nagrody głównej biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane od godziny
0.00 w dniu 18 maja 2010 roku do godziny 24.00 w dniu 02 lipca 2010 roku. Prawo do
nagrody uzyska Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu odpowiedział poprawnie na
największą ilość pytan. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników uzyska taka samą ilość
poprawnych odpowiedzi prawo do nagrody uzyska ten Uczestnik, który jako pierwszy
przesłał poprawną odpowiedz na ostatnie pytanie zadane przez Organizatora Konkursu w
treści SMSa.
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi
na kolejno zadawane pytania. Ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i ich czas
odnotowany przez centralny system to kryteria brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzcy.
5. Czas odpowiedzi będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora i liczony od
chwili wysłania pierwszego pytania do chwili udzielenia prawidłowej odpowiedzi na ostatnie
pytanie.
6. O wyniku wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej laureat zostanie powiadomiony
telefonicznie, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzcy, pod numerem
telefonu za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość SMS.
7. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z laureatem. Przez nieudaną
próbę połączenia z laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4
sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem
telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się
sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania
połączenia z laureatem Organizator podejmie próbę połączenia z Uczestnikiem, którego
miejsce zostało odnotowane jako drugie w rankingu Uczestników Konkursu. Zasady opisane
powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą pretendującą
do nagrody.
8. Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej i o sposobie odbioru nagrody
telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem, którego została wysłana
wiadomość SMS, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzcy.
9. Organizator zastrzega, że powiadomienie laureata o wygraniu nagrody głównej nastąpi
wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę
roszczenia o wypłatę nagrody.
10. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie 6, 7, 8 i 9 niniejszego
Regulaminu, Laureat będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której
mowa w punkcie 2.2 niniejszego Regulaminu oraz, że jest osobą pełnoletnią, a ponadto
podać numer konta bankowego, na który ma zostać przesłana nagroda. Dane zwycięzcy
będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie
możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie www. przez cały czas trwania Konkursu
oraz w terminie 2 miesięcy po jego zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię i
nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata.

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu
nagrody jest komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z
konkursem.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego,
weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz kryterium czasu odnotowanego przez
centralny system komputerowy i prawidłowości udzielonych odpowiedzi na wszystkie
pytania.
6. WYDANIE NAGRÓD

1. Warunkiem wypłacenia nagrody głównej jest przesłanie przez laureata - w terminie 5 dni,
od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, informacji zawierajacej:
imię i nazwisko Laureata,
adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)
Laureata,
2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej powinny zostać przekazane przez
Laureata w sposób ustalony z Organizatorem w trakcie tozmowy telefonicznej informującej o
nagrodzie np. listownie, telefonicznie, osobiście lub poprzez SMS, a jeżeli w postaci SMS to
taka wiadomość SMS musi zostać przesłana z numeru, z którego dokonywał zgłoszeń w
Konkursie.
3. W przypadku nie przesiania w zakreślonym terminie 5 dni informacji, o których mowa w
punkcie 1 powyżej nagroda pozostaje do dyspozyji Organizatora.
4. Nagroda główna zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Laureata, w terminie 7 dni roboczych, od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o
których mowa w punkcie 6.1 niniejszego Regulaminu. Wydanie nagrody głównej zostanie
zakończone w terminie do dnia 30 lipca 2010 roku. Nagroda zostanie wydana zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie jego trwania, jednakże nie później niż w terminie 7 dnia od dnia
wydawania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i
ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, numer
telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego SMS -a, datę i godzinę
wysłanego SMS -a.

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora listem poleconym. Reklamacje
będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres
wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Wszelkie roszczenia uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia
Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nie dostarczone lub opóźnione z
powodu działania sieci telekomunikacyjnej operatorów sieci komórkowych oraz sieci internet
Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu
telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za działalność
osób trzecich, 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie laureata.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie
wysyłane zostanie za pośrednictwem SMS przez osoby nieuprawnione.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez
uczestników Konkursie, a także wiadomości SMS zniekształcone lub/i dostarczone do
systemow Organizatora w formie uniemożliwiającej ich zweryfikowanie jako poprawne.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursie dostępny będzie w siedzibie Organizatora pod adresem MNI
Premium S.A.; ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa
2. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne..
3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z udziału w Konkursie rozpatrywane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu. W kwestiach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

