
 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Bilety na mecze Ligowe Siatkówki” 

 
 
 
1. Warunki ogólne 

a) Organizatorem Konkursu „Bilety na mecze Ligowe Siatkówki” („Konkurs”) i fundatorem nagród jest Polkomtel sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, kapitał zakładowy: 2.360.069.800,00 zł, NIP 527-
10-37-727, REGON 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne 
zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail:bok@plus.pl („Organizator” 
lub „Polkomtel”). 

b) W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego regulaminu („Regulamin”) będzie dostępna do wglądu na 
www.plus.pl/siatkowka_liga.  

c) Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie. 
 
 

2. Cel i czas trwania Konkursu  
W ramach Konkursu Uczestnicy maja możliwość wygrania biletów na mecze siatkówki. Daty meczów, hasło uprawniające do 
wzięcia udziału w Konkursie dotyczącym danego meczu, data startu Konkursu dotyczącego danego meczu oraz inne 
informacje dotyczące meczu są dostępne na stronie www.plus.pl/siatkowka_liga i będą aktualizowane co tydzień. Konkurs 
trwa każdorazowo od daty wskazanej na stronie www.plus.pl/siatkowka_liga, nie później niż do rozpoczęcia danego meczu. 
Wybór meczu przez Uczestnika następuje poprzez wysłanie przypisanego do tego meczu hasła. 

 
 
3. Zasady Konkursu, wybór Laureatów i nagrody 

a) W Konkursie mogą wziąć udział:  
i. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie 

trwania Konkursu, są: Abonentami
1
 , Abonentami Plus Mix

2
, Abonentami Mix

3
 i Abonentami MixPlus

4
 osoby 

fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania 
Konkursu, są: Abonentami Simplus/Sami Swoi

5
, Abonentami Na Kartę

6
, Abonentami 36.6

7
 , jeśli w ciągu 

ostatnich dziewięćdziesięciu dni przed dniem wysłania przez nich wiadomości tekstowej SMS zgłaszającej do 
udziału w Konkursie  dokonali Zasileń konta w łącznej kwocie nie mniejszej niż 25 złotych. 

b) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Aby wziąć udział w Konkursie, osoby spełniające warunki, o których 
mowa w lit. a powyżej powinny wysłać SMS-em na bezpłatny numer 80808 hasło przypisane do wybranego meczu 
zgodne z tabelą zamieszczoną na www.plus.pl/siatkowka_liga. 

c) Osoby, które spełnią warunki wskazane w lit. a i b powyżej stają się Uczestnikami Konkursu.  
d) Pierwszych 5 Uczestników, którzy najszybciej wyślą od 9 grudnia 2019 r. od godziny 17:00 SMS-a z hasłem 

przypisanym do wybranego meczu zostanie Laureatami Konkursu wg kolejności wysłania SMSów  
e) Abonenci mogą brać udział we wszystkich konkursach na dostępne mecze, ale mogą otrzymać max. 1 kod na jeden 

mecz. 
f) Informacja o wygranej lub braku wygranej w Konkursie zostanie przekazana Uczestnikom niezwłocznie po 

otrzymaniu przez Organizatora wiadomości sms ze zgłoszeniem do Konkursu.  
g) Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni: 

                                                 
1
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. 

z o.o. – Abonament i Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – oferty abonamentowe  
2
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp.z o.o. dla Abonentów PlusMix 

3
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix i  Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – 

oferty Mix  
4 

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp.z o.o. dla Abonentów MixPlus 
5
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. 

6
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę i Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – 

oferty Na Kartę. 
7
 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – 36.6. 

http://www.plus.pl/siatkowka_liga
http://www.plus.pl/siatkowka_liga


 

i) za zajęcie 1 miejsca: kodem na 2 bilety mecz siatkówki (zgodny z wysłanym hasłem) o wartości do 25 zł brutto  
oraz e-kodem na 50% zniżki na etui do telefonu do wykorzystania na www.plusetui.pl o wartości 20 zł brutto oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości kodu na 2 bilety siatkówki oraz e-kodu ze zniżką na etui do 
telefonu. 
ii) ze zajęcie miejsc od 2 do 5: otrzymają kod na 2 bilety mecz siatkówki (zgodny z wysłanym hasłem) o wartości do 
25 zł brutto  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości kodu na 2 bilety siatkówki. 

 
 

4. Wydawanie i realizacja Nagród. Podatek od nagród  
a) Kod na mecz oraz Kod na etui zostaną przesłane SMS-em na numer, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu 

niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu. 
b) Otrzymany kod na bilety na mecz należy wymienić w kasie biletowej hali sportowej lub punkcie informacyjnym w 

których odbywa się mecz najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem meczu. 
c) Otrzymany kod na etui uprawnia do rabatu 50% przy dokonaniu zamówienia na etui do telefonu w sklepie 

internetowym w serwisie plusetui.pl. Kod zostanie przesłany niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu. 
d) Kod na etui jest ważny przez trzy miesiące od momentu otrzymania. Nie skorzystanie z Kodu w okresie jego 

ważności nie uprawnia Abonenta do otrzymania kolejnych Kodów. Warunki dokonywania zakupów  
na www.plusetui.pl określone są w regulaminie na stronie internetowej Partnera. 

e) Zniżka udzielana na podstawie Kodu nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Serwisie. 
f) Laureat ma prawo zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu prawo żądania jakiejkolwiek innej nagrody.  

W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. 
g) Nagrody otrzymane przez Laureatów, opodatkowane są 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (D. U. z 2019 
r. poz. 1387 ze zm.). Organizator zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy potrąci z otrzymanej przez Laureata nagrody 
pieniężnej kwotę zryczałtowanego podatku od wygranych, który następnie Organizator odprowadzi na rachunek  
właściwego urzędu skarbowego. 

 
 

5. Przetwarzanie danych osobowych 
a) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
b) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@plus.pl w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
c) Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane: 
d) w celu przeprowadzenia Konkursu „Bilety na mecze Ligowe Siatkówki” na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa przystąpienia do konkursu zawarta w drodze 
wysłania SMS przez uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt b i f) Rozporządzenia 
ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes 
Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;  

e) w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów 
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679); 

f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora 
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Cyfrowego Polsatu (art. 6 ust. 1 lit f 
Rozporządzenia 2016/679). 

g) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi 
niezbędne do realizacji Konkursu. 

h) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie 
w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

i) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

j) Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
 



 

6. Komisja konkursowa 

a) Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora w składzie od trzech do pięciu osób („Komisja”). 

b) Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:  

 wyłonienie Zwycięzców Konkursu oraz zapewnienie przyznania Nagród,  

 zabezpieczenie poprawności wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz przyznania Nagród zgodnie z Regulaminem, 

 udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, 

 podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. 
 
 

7. Postanowienia dodatkowe  
a) 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 danego Uczestnika z Konkursu.  

b) Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, 
administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.  

c) Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2019, poz. 847, ze zm.).  

d) We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym w kwestiach składania reklamacji dotyczących 
przebiegu Konkursu, mają zastosowanie postanowienia właściwego dla danego Abonenta Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o., dostępnego na plus.pl 


