Regulamin konkursu „Quiz SMS”
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§1
Postanowienia ogólne
MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. śurawiej 8, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonym
pod numerem
KRS 0000003901 zwana dalej „Organizator” jest organizatorem konkursu pod nazwą „Quiz
SMS” (dalej „Konkurs”).
Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 09 kwietnia 2012r do 30
maja 2012r z zastrzeŜeniem, Ŝe dniem zakończenia konkursu jest dzień przewidziany na
ostateczne wydanie nagród.
Aby wygrać nagrodę w Konkursie, uczestnik (dalej „Uczestnik”) musi:
a) zarejestrować swój udział w Konkursie,
b) prawidłowo odpowiadać na pytania zadawane mu w SMS-ach wysłanych przez
Organizatorów na jego telefon komórkowy,
c) zebrać jak największa liczbę punktów za prawidłowe odpowiedzi. Uczestnik musi teŜ
spełnić pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
Udział w Konkursie jest moŜliwy za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Plus, TMobile, Orange i Play.
Pracownicy MNI Premium S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliŜszych rodzin nie mogą brać
udziału w Konkursie.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane
niniejszym Regulaminem.
2. W celu przystąpienia do Konkursu, uczestnik konkursu zobowiązany jest do:
dokonania zgłoszenia uczestnictwa w konkursie w dniach od 09.04.2012r do 06.05.2012r
poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer o treści GRAM lub innej podanej w informacji
o konkursie i udzielania kolejno poprawnych odpowiedzi na zwrotne pytania zadawane przez
system SMS, przychodzące z numeru 7234 . Koszt SMS-a wysyłanego na numer 7234 wynosi
2.00 zł netto (2.46zł z VAT). Za sms-y otrzymywane uczestnik nie ponosi Ŝadnych opłat.
a) KaŜdy Uczestnik, który poprawnie, tzn. zgodnie z pkt 2 powyŜej, zgłosi się do konkursu
otrzyma zwrotnie z numeru 7234 pytanie konkursowe oraz zostanie mu przyznany 1 punkt
bazowy. KaŜda prawidłowa odpowiedź na zadane kolejno pytanie będzie punktowana. KaŜdy
przyznany punkt zwiększa szanse Uczestnika na wygraną. Seria poprawnych odpowiedzi
premiowana będzie wyŜszą wartością punktów, wg informacji podanej w treści sms-a.
b) KaŜdy Uczestnik ma 2h na wysłanie sms-a z odpowiedzią na otrzymane pytanie. Za kaŜdą
prawidłową odpowiedź udzieloną w czasie 2h przyznawana jest liczba punktów, zgodnie z
ust. 3a powyŜej, za prawidlową odpowiedź udzielona po czasie zostanie przyznany 1 pkt. Za
odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi na zadane pytanie punkty nie będą przyznawane.
c) W przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej na zadane pytanie lub braku

odpowiedzi, przy dalszym uczestnictwie w grze punkty będą naliczane licząc od
jednego punktu za pierwszą poprawną odpowiedź. Seria poprawnych odpowiedzi
premiowana będzie wyŜszą wartością punktów, wg informacji podanej w treści sms-a.
d) NiezaleŜnie od ilości punktów uzyskiwanych przez gracza w odpowiedzi na kaŜde z

pytań, do wyniku Rundy tygodniowej liczy się suma punktów zdobytych za udzielanie
odpowiedzi w czasie trwania danej Rundy, do nagrody głównej liczy się suma
punktów uzyskana w trakcie trwania całego konkursu.
e) Punkty będą przyznawane za udzielenie tylko pierwszej odpowiedzi na zadane pytanie.
f) Punkty zostaną przypisane automatycznie do numeru telefonu z którego dokonano zgłoszenia
do konkursu.
3. W czasie trwania konkursu kaŜdy Uczestnik będzie miał moŜliwość zdobycia większej ilości
punktów za udzielane odpowiedzi na dodatkowo zadawane pytania, w organizowanych przez
Organizatorów sesjach bonusowych. Zastrzega się, Ŝe sms z informacją o bonusie będzie zawierał
wskazówkę o czasie waŜności sesji bonusowej. JeŜeli w treści sms-a bonusowego nie zostanie
wskazany czas waŜności sesji bonusowej czyli czas w którym naleŜy udzielić odpowiedzi, Uczestnik
będzie miał czas 1h na odpowiedź

4. Organizator za pomocą SMS wysyłanego na telefon Uczestnika, będzie informował o moŜliwości
uzyskania dodatkowych punktów za odpowiedzi na kolejne pytania. Szczegółowa ilość punktów
moŜliwych do zdobycia będzie wskazywana w SMS-ie wysyłanym na numer telefonu Uczestnika.
5. W kaŜdej chwili uczestnik moŜe wysłać SMS-a o treści „KONTO” na numer 7234. w którym
zwrotnie otrzyma informacje o aktualnym stanie punktowym. Koszt SMS-a o treści KONTO wynosi
2,00 zł netto, 2,46 zł brutto. Za przesłanie SMS-a o treści KONTO punkty nie będą naliczane jak w
przypadku kaŜdej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
6. W przypadku równej liczby punktów w chwili wyłaniania zwycięzcy nagrody tygodniowej lub
finałowej (dla Supergracza), rozstrzygający będzie wynik finału Rundy dogrywkowej. Finał Rundy
dogrywkowej będzie dotyczyć tylko Uczestników którzy prawidłowo zarejestrowali się i uczestniczyli
w Konkursie i zdobyli identyczną liczbę punktów w czasie trwania określonej rundy ( tygodniowej lub
finałowej) z zastrzeŜeniem, Ŝe liczba punktów musi być większa od 2 punktów. Finał Rundy
dogrywkowej będzie się odbywać tylko wówczas jeśli w czasie trwania określonej rundy nie zostanie
wyłoniony jeden zwycięzca. Finał kaŜdej Rundy dogrywkowej będzie się odbywać w pierwszym dniu
roboczym po dniu lub okresie, którego finał ma dotyczyć, o godz. 12.00. Wszyscy zakwalifikowani do
Rundy dogrywkowej finaliści zostaną poinformowani telefonicznie lub SMS-owo o udziale w tym
finale i jego zasadach. Nieprzystąpienie Uczestnika do finału pozbawia go automatycznie szansy na
nagrodę. W trakcie finału do wszystkich jego Uczestników będą wysyłane w jednym czasie
jednakowe pytania i - zadaniem finalisty - jest udzielenie na kaŜde z nich poprawnej odpowiedzi w
czasie nie dłuŜszym niŜ 5 minut. Finalista który nie udzieli poprawnej odpowiedzi lub udzieli ją po
przekroczeniu limitu czasu 5 minut odpada automatycznie z finału. Finał Rundy dogrywkowej trwa do
czasu kiedy pozostanie w nim tylko jeden Uczestnik. Oznacza to, iŜ jeŜeli w którymś z etapów
jednocześnie odpadną wszyscy finaliści, pytanie zostaje pominięte, Runda dogrywkowa przywrócona i
wysłane pytanie zastępcze, na które odpowiedź ma doprowadzić do wyłonienia jednego tylko
zwycięzcy.
7. KaŜde prawidłowo przesłane zgłoszenie do udziału w Konkursie zostanie potwierdzone SMS-em
zwrotnym, przesłanym niezwłocznie po jego zarejestrowaniu przez system organizatora. Ponadto,
w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika zgłoszenie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo
wysyłania w czasie trwania konkursu dodatkowych SMS-ów z informacjami o szczegółach
trwającego konkursu, a w szczególności o nagrodach i rundach bonusowych. W przypadku gdy
uczestnik konkursu nie będzie zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji moŜe wysłać
SMS o treści STOP na numer 7234 (koszt SMS-a zgodny z posiadaną przez Uczestnika taryfą u
operatora), który spowoduje zatrzymanie wysyłania dodatkowych informacji. Wysłanie SMS-a o
treści STOP nie eliminuje Uczestnika z wygrania nagrody, uczestnik moŜe nadal uczestniczyć w grze i
zdobywać punkty.
8. Punkty zdobyte przez Uczestnika są sumowane w ramach rundy konkursu; a) tygodniowej, od
godz. 00:00 w poniedziałek do godz. 23:59:59 w niedzielę danego tygodnia; b) finałowej (nagroda
Supergracza) przez cały czas trwania rejestracji odpowiedzi w Konkursie od 26.03 do 15.04.2012r.
9. Zwycięzca traci prawo do nagrody w szczególności, gdy:
a) nie spełnia warunku pełnoletności,
b) jest pracownikiem podmiotów wymienionych w par. 1 pkt. 6
c) odmawia podania danych osobowych,
d) odmawia odbioru nagrody.
11. Nie odebranie nagrody z przyczyn niezaleŜnych od Organizatorów, a leŜących po stronie
zwycięzcy nagrody (osoba z prawem do odbioru nagrody) z powodu nie spełnienia warunków
Regulaminu lub odmowy przyjęcia, skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody przez zwycięzcę
nagrody w Konkursie.
12. W sytuacji, gdy okaŜe się, Ŝe zwycięzca nagrody nie moŜe jej otrzymać z powodu naruszeń
zapisów Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody.
13. W sytuacji kiedy w toku prowadzonych czynności związanych z Konkursem okaŜe się, Ŝe
jakiekolwiek nagrody nie zostały odebrane przez zwycięzców, wówczas pozostają one w dyspozycji
Organizatora.
§3
Nagrody w konkursie
1. W konkursie do wygrania jest 16 nagród przyznawanych wg sumy punktów – wygrywają
gracze z największą ilością pkt:
a) 1 nagroda główna - gotówkowa – w wysokości 5 000 zł, dla Uczestnika, który zdobędzie
najwięcej punktów w trakcie trwania całego Konkursu (nagroda dla Supergracza).

b) 14 nagród tygodniowych
I miejsce
Tablet Lark 70.5 DVBT (w sumie 3 sztuki - przyznawane po jednej w
kaŜdym tygodniu Konkursu)
II miejsce
Nawigacja samochodowa Lark GPS 50.6 HD (w sumie 3 sztuki przyznawane po jednej w kaŜdym tygodniu Konkursu)
III-V miejscie MP4 Lark movee (w sumie 12 sztuk - przyznawane po 3 w kaŜdym
tygodniu Konkursu)
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,

w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych
3. Podatek w wysokości 10% wartości brutto od nagrody zostanie uiszczony przez przez
organizatora konkursu.
4. Wskazanie zwycięzców nagród w Konkursie prowadzone będzie przez organizatora.
Wskazywanie zwycięzcy nagrody tygodniowej w poniedziałek po zakończonym tygodniu,
wskazanie zwycięzcy nagrody głównej w poniedziałek po zakończonym konkursie.
5. Nie ma moŜliwości zamiany nagrody na inną nagrodę ani ekwiwalent w gotówce.
6. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością
Współorganizatora.
7. Nagrody zostaną przekazane ich zwycięzcom we wskazanym przez Organizatora miejscu i
terminie.
8. Jedna osoba (identyfikowana przez imię, nazwisko, adres, numer telefonu) moŜe

wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę tygodniową i jedną nagrodę finałową. JeŜeli
okaŜe się, ze połączenie telefoniczne nawiązywane w celu przyznania tego samego
typu nagrody realizowane jest ponownie z osobą, która wygrała juŜ jedną nagrodę
jednego typu w Konkursie to połączenie to wraz z zamiarem przyznania nagrody
ulega zakończeniu bez przyznania nagrody, a dla przyznania nagrody zostanie
nawiązane kolejne połączenie z kolejnym numerem spełniającym warunki niniejszego
Regulaminu uprawniające do gry o nagrodę.
9. Nie spełnienie przez zwycięzcę konkursu któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie
skutkować będzie utratą przez niego prawa do otrzymania nagrody.
§4
Przebieg konkursu
1. Wszystkie punkty zdobywane przez Uczestnika, identyfikowane są przez numer telefonu z
którego wysyła wiadomości SMS (łącznie z rejestracją) przez cały czas przyjmowania
zgłoszeń do konkursu oraz udzielania odpowiedzi w Konkursie są rejestrowane w systemie
teleinformatycznym Organizatora i przypisywane do numeru telefonu komórkowego
Uczestnika oraz są uwzględniane przy kaŜdym wyłanianiu zwycięzców nagród. KaŜde
wyłanianie zwycięzców nagród będzie prowadzone przez sprawdzanie SMS-ów w specjalnie
przygotowanym programie komputerowym, zawierającym rejestrację, wszystkie poprawnie
udzielone odpowiedzi oraz ich czas ich przesłania. Wskazanie zwycięzców nagród będzie
polegać na odczytaniu największych wartości punktowych zgromadzonych przez
Uczestników w rundach tygodniowych i w całym Konkursie z uwzględnieniem rund
dogrywkowych oraz z ustaleniem numeru telefonu do którego ta wartość jest przypisana.
2. W ciągu do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu przedstawiciele Organizatorów
będą kontaktować się telefonicznie z Uczestnikami uprawnionymi do wygrania nagród, na
numery telefonów z których dokonali oni zgłoszenia do Konkursu, w celu ustalenia ich
danych oraz weryfikacji Uczestników pod kątem wymogów Regulaminu.

3. W chwili połączenia telefonicznego Uczestnik poda dane potrzebne do weryfikacji i
ustalenia osoby Uczestnika.
4. Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem pod numer telefonu, z którego przesyłał
wiadomości SMS w konkursie podejmowana jest nie więcej niŜ dwukrotnie, przy
czym za kaŜdym razem oczekiwanie na połączone nie moŜe przekroczyć pięciu
sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i trzech sygnałów przy
sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyŜej wymienionych
sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej
jednak niŜ jednokrotnie W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy

próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej
procedury
5. JeŜeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem
Konkursu, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie
zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie kwalifikacja uczestnika
zostanie anulowana całkowicie i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej
osobie, która miała następny w kolejności wynik punktowy uprawniający do wygrania
określonego typu nagrody. Wszystkie te rozmowy są nagrywane.
§5
Nadzór oraz ogłoszeniem wyników i wydanie nagród
1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawować będzie powołana przez
Organizatorów, Komisja Nadzoru Konkursu, dalej zwana Komisją. Komisja sporządzi protokół z
przebiegu Konkursu ze wskazaniem raportu wygranych po zakończeniu Konkursu. Do kompetencji
Komisji naleŜeć będzie równieŜ rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji i
udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Konkursu.
2. Nagrody zostaną przekazane na adresy wskazane przez zwycięzców nagród nie później niŜ do
dnia 30.04.2012 r. Wysyłka nagród nastąpi na koszt Organizatora.
§6
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w
formie pisemnej, na adres: MNI Premium SA, ul. śurawia 8, 00-503 Warszawa, z dopiskiem
„Komisja Sprawdzająca – „Quiz SMS” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do
rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z
przedstawicieli Organizatora.
2. W przypadku przesłania reklamacji złoŜonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
doręczenia pisma Organizatorowi.
3. Reklamacje złoŜone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą
nie później niŜ w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez
Komisję Sprawdzającą.
5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§7
Publikacja regulaminu konkursu
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami do Regulaminu moŜna się zapoznać w siedzibach
Organizatora (ul. śurawia 8, Warszawa) oraz na stronie www.e-mni.pl
§8
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (MNI Premium SA,
00-503 Warszawa, ul.śurawia 8), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i
ewentualnie publicznego podania imienia i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy
Konkursu, w tym równieŜ w ramach Audycji - nie dłuŜej niŜ przez okres przeprowadzania Konkursu i
do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
3. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom.
4. Organizator Konkursu moŜe zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyraŜenie zgody na
przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych
przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku
multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie poinformowany.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane Ŝądanie zaprzestania przetwarzania
danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych naleŜy kierować do
Organizatora na adres „MNI Premium SA, 00-503 Warszawa, ul.śurawia 8”.
6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. JednakŜe nie podanie Danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu moŜe prowadzić do odmowy
przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.
7. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich
Danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do
specjalnej skrzynki mailowej: reklamacje@mni.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§9
Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyraŜenie zgody na warunki mniejszego Regulaminu.
Organizatorowi przysługuje prawo zmiany mniejszego Regulaminu, a takŜe przerwania,
zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z waŜnych powodów.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator poda
taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
Wysłane SMS-a przez osobę biorącą udział w Konkursie jest traktowane jako wyraŜenie zgody na
otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowej edycji Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS
i połączeń telefonicznych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń
telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do konkursu nie
spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone,
zniekształcone, nienaleŜytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu
uniemoŜliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub moŜliwość weryfikacji umieszczonych
na nich danych są niewaŜne i zostaną wykluczone z konkursu.

