Regulamin Akcji„ Pit Lane Park
obowiązuje od dnia 06 czerwca 2008 r.
§ I Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

Organizatorem Akcji „Pit Lane Park” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Akcją") jest Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 52610-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN ( zwana dalej „Organizator” lub „PTC”)
Integratorem Akcji jest FM Solutions Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209593 o kapitale zakładowym 450000,00 PLN
(NIP 838-174-17-71) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Piastów Śląskich 49, („Integrator” lub „FMS”).
Akcji rozpoczyna się dnia 06-06-2008 r. o godz. 9.00i trwa do 12-06-2008 r. do godz. 14.00 włącznie.
§ II Uczestnictwo w Akcji

1.
2.
3.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 2 i punkcie 3 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Akcji (zwanym dalej
„Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, uprawniona do używania karty SIM z przypisanym do niej numerem
abonenckim w sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest PTC.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, pracownicy tymczasowi ani zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych
współpracownicy Organizatora oraz integratora. W Akcji nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny
osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji, wyłącznie po uzyskaniu zgody
przedstawiciela ustawowego.
§ III Zasady i przebieg Akcji

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

Klienci PTC zostaną poinformowani o niniejszej Akcji poprzez ulotki lub SMS, lub stronę www.era.pl lub www.eraomnix.pl
lub innych kanałach komunikacji.
Aby wziąć udział w Akcji, należy w dniach 06-12.06.2008 r. (do godziny 14:00) wysłać bezpłatnego SMS o treści F1 na
numer 8008 i wejść na stronę WAP, dostępną z telefonów komórkowych w sieci ERA oraz zakupić grę Formuła Extreme.
Koszt zakupu gry to 9 zł netto, 10,98 zł z VAT.
Aby pobrać na telefon poprawnie grę, Uczestnik musi mieć prawidłowo skonfigurowany punkt dostępu WAP oraz
włączoną funkcję odbioru wiadomości sieciowych. Uczestnik może dokonać konfiguracji na stronie Operatora.
Zwycięzcami Akcji jest 100 osób, które jako pierwsze zakupiły grę i pobrały na telefon.
Po zakończeniu Akcji stworzony zostanie ranking. Na podstawie utworzonego rankingu wyłonionych zostanie 100
zwycięzców Akcji.
Ranking, o którym mowa w § III pkt 5 powyżej zostanie stworzony w oparciu o numery MSISDN Uczestników Akcji.
§ IV Nagrody i weryfikacja odbioru

1.

Zwycięzcom Akcji, o którym jest mowa w § I niniejszego Regulaminu, przyznane zostaną nagrody w postaci 100 dwu
osobowych zaproszeń na „Pit Lane Park” o wartości 15 (słownie: piętnaście złotych) PLN każde dla jednego zwycięzcy.
Godziny otwarcia Pit Lane Parku dla publiczności:
piątek, 13 czerwca - od 10:00 do 22:00
sobota, 14 czerwca - od 08:30 do 17:00
niedziela, 15 czerwca - od 09:00 do 21:00
Termin odebrania zaproszeń wejściowych dla zwycięzców w piątek 13.06 w godzinach 15.00- 18.00.
2. W terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia zakończenia Akcji, Integrator skontaktuje się ze zwycięzcami, za
pośrednictwem wiadomości MMS lub SMS na numer telefonu MSISDN, z którego dokonano zakupu z w celu przekazania
informacji o sposobie odbioru nagrody.
3. W celu odbioru nagrody Uczestnik powinien zgłosić się z wirtualnym zaproszeniem do centrum obsługi na Bemowie (do
Trucka Era umieszczonego przy wejściu) i podać swój numer MSISDN oraz kod z SMS lub MMS, uprawniający do
odebrania wejściówki na „Pit Lane Park” .
4. Konsultant przed wydaniem biletu, wprowadza MSISDN lub kod z MMSa lub SMS-a do formularza (WAP lub Internet
mobilny) i przeprowadza weryfikację zwycięzcy.
5. Konsultant otrzymuje informację o statusie (czy jest uprawniony do odbioru biletów; czy odebrał już bilet) jeśli Zwycięzca
jest uprawniony do odbioru biletu i jeszcze go nie odebrał, Konsultant generuje kod niezbędny do zakończenia procesu
weryfikacji.
6. Zwycięzca po otrzymaniu smsa podaje nowy kod z otrzymanego smsa Konsultantowi, który potwierdza odbiór biletu.
7. Po poprawnym zakończeniu weryfikacji Konsultant zatwierdza wykonaną operację.
8.
Zwycięzca nie będzie mógł odebrać biletu na podstawie tego samego msisdn lub kodu w innym dniu trwania Pit Lane
Park.
9. Nagrody w niniejszym Akcji zostaną wydane w piątek 13.06.2008 w godzinach 15.00- 18.00.
10. Za wyłonienie zwycięzców odpowiada Organizator.
11. Za proces weryfikacji i wydanie nagród i odpowiada Integrator.
§ V Postanowienia końcowe
1.
3.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMSowych) oraz transmisji wap określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez
osoby nieuprawnione.
Uczestnicy Akcji działający sprzecznie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą decyzją Organizatora
zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagrody.
Deklarując wzięcie udziału w Akcji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. .

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do
dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników
Akcji.

