
Regulamin Konkursu  

“100 Mercedesów od Ery!” 
 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

Nagrody Tygodnia 
(Nagrody W1): 

oznacza każdy lub którykolwiek z Mercedesów klasy C, model 

C180, przyznawanych za każdy tydzień Konkursu, na koniec 

każdego Tygodniowego Okresu Konkursu, w łacznej liczbie 100 

Nagród W1;  

Nagrody Dnia (Nagrody 
D1): 

oznacza każde lub którekolwiek 2.000 PLN w gotówce, 

przyznawane za każdy dzień Konkursu, na koniec każdego 

Dziennego Okresu Konkursu, w łącznej liczbie 100 Nagród D1; 

Nagrody Bonusowe 
(Nagrody B1) 

oznacza każdy lub którekolwiek z telefonów komórkowych 

Samsung, przyznawany w trakcie określonego Tygodniowego 

Okresu Konkursu określonej liczbie Uczestników, którzy w 

najkrótszym okresie czasu ukończyli określoną liczbę Etapów

zgodnie z punktem (23¹) niniejszego Regulaminu; 

Formularz Przyjęcia 
Nagrody B1 

oznacza formularz przyjęcia Nagrody B1 dostępny do pobrania na 

Stronie Konkursu. 

Nagrody 
Natychmiastowe: 

Oznacza każdą lub którąkolwiek z Nagród przyznawanych w 

Czasie Trwania Konkursu każdemu z Uczestników, który ukończy 

określoną ilość Etapów, zgodnie z punktem (28) niniejszego 

Regulaminu; 

Konkurs: oznacza konkurs o nazwie „100 Mercedesów od Ery!”, oparty na 

wiedzy Uczestników i prowadzony przez Upstream na podstawie 

niniejszego Regulaminu; 

Okresy Konkursu: oznacza Tygodniowy Okres Konkursu i Dzienny Okres Konkursu; 

Czas Trwania Konkursu: oznacza okres rozpoczynający się w dniu 30 marca 2009 r., o godz. 

10:00:00 (CET) i kończący się w dniu  7 lipca 2009 r., o godz. 

23:59:59 (CET); 

Tygodniowy Okres 

Konkursu: 

oznacza każdy lub którykolwiek z 15 kalendarzowych tygodni w 

Czasie Trwania Konkursu, zgodnie z punktem (20) niniejszego 

Regulaminu; 

Dzienny Okres 

Konkursu: 

oznacza każdy lub którykolwiek ze 100 dni kalendarzowych w 

Czasie Trwania Konkursu, zgodnie z punktem (20) niniejszego 

Regulaminu; 

Dzień/Godzina 
Rozpoczęcia: 

oznacza 10:00:00 (CET), dnia 30 marca 2009 r.; 

Dzień/Godzina 

Zakończenia: 

oznacza 23:59:59 (CET), dnia 7 lipca 2009 r.; 

Czas: oznacza Czas Środkowoeuropejski (CET), dla uniknięcia 

wszelkich wątpliwości, w niniejszym Regulaminie wszelkie 

odniesienia do czasu dotyczą CET; 

Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin, wraz ze wszystkimi załącznikami i 

ich zmianami; 

Skrócony Numer: oznacza skrócony numer „7404”; 

Strona Konkursu: www.100mercedes.pl; 



Uznany Zwycięzca 
Nagrody Tygodnia: 

oznacza każdego z Uczestników, który jako Zwycięzca Konkursu 

Tygodnia został, na podstawie niniejszego Regulaminu, uznany 

przez Upstream za uprawnionego do otrzymania Nagrody 

Tygodnia i zaakceptował tę Nagrodę Tygodnia; 

Uznany Zwycięzca 

Nagrody Dnia: 

oznacza Uczestnika, który jako Zwycięzca Konkursu Dnia został, 

na podstawie niniejszego Regulaminu, uznany przez Upstream za 

uprawnionego do otrzymania Nagrody Dnia i zaakceptował tę 
Nagrodę Dnia; 

SMS Rejestracyjny: oznacza pierwszy SMS wysłany przez Uczestnika w 

Tygodniowym Okresie Konkursu, potwierdzający zamiar 

Uczestnika wzięcia udziału lub – w niektórych przypadkach –

kontynuowania udziału w Konkursie; 

Uczestnik: oznacza, o ile nie określono inaczej, osobę, która wysłała 

przynajmniej jeden SMS na Skrócony Numer i uprawniona jest na 

podstawie niniejszego Regulaminu uczestniczyć w Konkursie;  

Nagrody: oznacza Nagrody Tygodnia, Nagrody Dnia lub Nagrody 

Bonusowe; 

Zwycięzca Nagrody 
Tygodnia: 

dla każdego lub któregokolwiek Tygodniowego Okresu Konkursu, 

oznacza któregokolwiek z siedmiu (albo dwóch w przypadku 

ostatniego Tygodniowego Okresu Konkursu) Uczestników, którzy 

uzyskali  najwyższe wyniki podczas danego Tygodniowego 

Okresu Konkursu, które to wyniki zostaną zarejestrowane na 

koniec tego Tygodniowego Okresu Konkursu, o ile tacy 

Uczestnicy mogą zostać Uznanymi Zwycięzcami Nagrody 

Tygodnia; 

Zwycięzca Nagrody 
Dnia: 

oznacza Uczestnika, który uzyskał najwyższy wynik podczas 

Dziennego Okresu Konkursu, który to wynik zostanie 

zarejestrowany na koniec tego Dziennego Okresu Konkursu, o ile 

taki Uczestnik może zostać Uznanym Zwycięzcą Nagrody Dnia; 

Uznany Zwycięzca: oznacza Uznanego Zwycięzcę Nagrody Dziennej albo Uznanego 

Zwycięzcę Nagrody Tygodniowej;  

Zwycięzca: oznacza Zwycięzcę Nagrody Dnia albo Zwycięzcę Nagrody

Tygodnia; 

Aplikacja: oznacza aplikację używaną przez Upstream, która będzie odbierała 

i rejestrowała wszystkie wiadomości SMS wysyłane w trakcie 

Konkursu przez Uczestników i która to aplikacja będzie 

zaprogramowana w taki sposób, aby odpowiadała na te 

wiadomości;  

Poziom Konkursu: oznacza jeden z 10 poziomów Konkursu, które mogą być 
osiągnięte przez Uczestników w trakcie każdego Tygodniowego 

Okresu Konkursu; 

Etap: oznacza określoną uprzednio liczbę czynności, w punkcie (21)

niniejszego Regulaminu; 

Dodatkowe Mechanizmy 

Konkursu: 

oznacza mechanizmy, umożliwiające Uczestnikom uzyskanie 

dodatkowych punktów, zgodnie z punktem (21) niniejszego 

Regulaminu; 

Komisja Konkursowa: oznacza organ powołany przez Upstream do badania i 

rozstrzygania reklamacji Uczestników. 



 
 

PODMIOTY ORGANIZUJĄCE KONKURS 
 

(1) Konkurs został zorganizowany i prowadzony w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej i działającej na podstawie prawa polskiego, z siedzibą 
przy Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego za nr 29159, NIP 5261040567, REGON 011417295, o kapitale zakładowym 

471,000,000 złotych, reprezentowaną przez .................................................. („PTC”) w celu 

promocji – poprzez Konkurs – produktów i usług PTC, przez UPSTREAM S.A., z siedzibą w 

Kastorias 4 & Messinias, Gerakas Attikis, Grecja („Upstream”), działającego według poleceń 
PTC, który ogłasza Konkurs „100 Mercedesów od Ery!”. 

(2) Przedmiotowy Regulamin ma zastosowanie do udziału wszystkich Uczestników w Konkursie. W 

Czasie Trwania Konkursu, Regulamin jest dostępny dla wszystkich Uczestników pod adresem 

www.100mercedes.pl („Strona Konkursu”) i może ulec zmianie zgodnie z punktem (31) 

niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Konkursu oraz Regulaminu, jak 

również zgłaszać sugestie, dzwoniąc na następujące numery Biura Obsługi Klientów („BOK”):

  

• klienci Era:  602 900 lub 602 900 000, 

• klienci Tak Tak:  *9602 lub 602 960 200, i 

• klienci Heyah:  *2222 lub 888 002 222 

Opłata za połączenie zgodna jest z cennikiem PTC dostępnym na www.era.pl. Linie telefoniczne 

działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

CEL, CZAS TRWANIA, TERYTORIUM 
(3) Konkurs zostanie przeprowadzony przez Upstream zgodnie z art. 919 w związku z art. 921 

Kodeksu Cywilnego i będzie promowany jako konkurs dla wszystkich klientów PTC, w tym 

klientów marek Era, Tak Tak i Heyah. Poza wszelką wątpliwość Konkurs nie stanowi loterii w 

rozumieniu Ustawy o Grach i Zakładach Wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. 

(4) Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu w Czasie Trwania 

Konkursu. Ostatni Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 15 lipca 2009 r. 

(5) Konkurs jest organizowany i będzie przeprowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez Upstream. 

UCZESTNICY 
(6) Wyłącznie osoby fizyczne powyżej 18 lat posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu art. 33 

[1] Kodeksu Cywilnego, korzystające z krajowej sieci PTC, w tym klienci ERA, Tak Tak i Heyah, 

korzystający z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym (pre-paid) i 

abonamentowym, mogą otrzymać nagrody w Konkursie. Każda osoba fizyczna, prawna lub 

jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, aby mogła otrzymać Nagrody w 

Konkursie, musi być właścicielem karty SIM, zgodnie z przepisami prawa, albo posiadać wyraźne 

pisemne upoważnienie do udziału we własnym imieniu w Konkursie, uzyskane od właściciela 

karty SIM, który odpowiada numerowi telefonu komórkowego, za pośrednictwem którego 

Uczestnik jest zarejestrowany w Konkursie. 

Pracownicy PTC, Upstream, „G7 Sp. z o.o.”, „Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.”, Mercedes-Benz 

Warszawa Sp. z o.o.” oraz „Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.”, ich współmałżonkowie, 



rodzeństwo, wstępni i zstępni do pierwszego stopnia włącznie, nie są uprawnieni do udziału w 

Konkursie.  

Uznaje się, że udział w Konkursie pozostaje poza zakresem działalności gospodarczej osób 

fizycznych.  

Poprzez przesłanie pierwszego SMSa Rejestracyjnego Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać, 
bez zastrzeżeń, postanowienia niniejszego Regulaminu. 

KONKURS 
(7) Konkurs jest interaktywnym konkursem, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, 

opartym wyłącznie na wiedzy Uczestników, w którym Uczestnicy biorą udział za pośrednictwem 

usług telefonii komórkowej. Uczestnik gromadzi punkty, za które wygrywa Nagrody, poprzez 

udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania otrzymywane w trakcie Konkursu na telefon 

komórkowy. 

(8) Każdego tygodnia, Uczestnik, który wyśle SMSa Rejestracyjnego, otrzymuje standardowe punkty 

przyznawane na Poziomie 1 w danym Tygodniowym Okresie Konkursu, które należy wykorzystać 
w bieżącym Tygodniowym i Dziennym Okresie Konkursu. W odpowiedzi na SMS Rejestracyjny, 

Upstream prześle do każdego Uczestnika wiadomość informującą o przystąpieniu danego 

Uczestnika do Konkursu oraz drugą z pierwszym pytaniem, na które odpowiedzieć ma dany 

Uczestnik. 

(9) Uczestnik musi wysłać SMS Rejestracyjny w każdym Tygodniowym Okresie Konkursu, w trakcie 

którego Uczestnik pragnie uczestniczyć w Konkursie. SMS zawierający jakąkolwiek wiadomość, 
w tym pusty SMS, będzie uznany za SMS Rejestracyjny. Po wysłaniu SMSa Rejestracyjnego, w 

tym pierwszego SMSa Rejestracyjnego, Uczestnik będzie uprawniony do wzięcia udziału w całym 

Tygodniowym Okresie Konkursu. Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Tygodniowym 

Okresie Konkursu przed wysłaniem SMSa Rejestracyjnego. 

(10) W odpowiedzi na każdy SMS wysłany przez Uczestnika (z wyjątkiem SMSa Rejestracyjnego), 

Upstream prześle do Uczestnika SMS zwrotny informujący, czy Uczestnik odpowiedział 

poprawnie czy niepoprawnie na poprzednie pytanie i drugi SMS z nowym pytaniem. 

(11) Bez względu na postanowienia punktu (10) powyżej Dodatkowe Mechanizmy Konkursu działają 
odmiennie – zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w punkcie (21) poniżej. 

(12) Każdy SMS zawierający pytanie zawiera także 3 różne sugerowane odpowiedzi, wśród których 

tylko jedna jest poprawna. Każda możliwa odpowiedź ma następującą formę: „Y = XXXX” (gdzie 

Y odpowiada „1”, „2” lub „3” i XXXX stanowi alternatywę odpowiedzi). Uczestnicy wysyłają 
odpowiedzi SMSami. SMS z odpowiedzią musi zawierać jeden z poniższych tekstów: 

a. liczby „1”, „2” albo „3” odpowiadające wybranej odpowiedzi; 

albo 

b. dosłowne brzmienie wybranej odpowiedzi; 

albo 

c. słowa „jeden”, „dwa” albo „trzy” odpowiadające wybranej odpowiedzi. 

(13) Wysłany SMS bez odpowiedzi lub odpowiedzi w innym formacie, niż wymienione powyżej, nie 

zostanie przyjęty i Uczestnik otrzyma zwrotnie to samo pytanie aż do udzielenia odpowiedzi w 

prawidłowym formacie. Jeżeli w Konkursie zostaną zastosowane Dodatkowe Mechanizmy 

Konkursu, Uczestnicy będą otrzymywać to samo pytanie do zakończenia działania danego 

mechanizmu. Każde pytanie zostanie wysłane do Uczestnika w oddzielnej wiadomości SMS i 

każda odpowiedź Uczestnika musi zostać wysłana na Skrócony Numer jako oddzielny SMS. 

(14) Opłata za każdy SMS wysłany przez Uczestnika na Skrócony Numer, w tym także za SMSy 

Rejestracyjne, SMSy używane do wyboru Dodatkowych Mechanizmów Konkursu, SMSy 

zawierające dobre lub złe odpowiedzi wynosi 4 zł + VAT (4,88 zł z VAT). Cena ta obowiązuje na 

całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla wszystkich klientów marek Era, Heyah i Tak Tak. 

Jakikolwiek SMS wysłany zza granicy do Rzeczypospolitej Polskiej nie weźmie udziału w 



Konkursie i nie zostanie przyjęty. SMSy wysyłane przez Upstream na numer Uczestnika są 
bezpłatne. 

REJESTRACJA DO KONKURSU 
(15) Konkurs trwa codziennie od Dnia/Godziny Rozpoczęcia do Dnia/Godziny Zakończenia. Aby wziąć 

udział w Konkursie, Uczestnik musi wysłać SMS Rejestracyjny na Skrócony Numer (7404), w 

każdej chwili w Czasie Trwania Konkursu. Po wysłaniu pierwszego SMSa Rejestracyjnego na 

Skrócony Numer, Uczestnik zostanie automatycznie zarejestrowany do Konkursu poprzez operację 
w ramach Aplikacji i będzie traktowany jako Uczestnik przez cały Czas Trwania Konkursu. Uznaje 

się, że Uczestnik wysyłając pierwszy SMS Rejestracyjny zgadza się i akceptuje wszystkie 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

(16) Poprzez zarejestrowanie się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na swój 

telefon komórkowy pytań i innych promocyjnych SMSów dotyczących Konkursu. Uczestnicy 

mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych pytań i innych promocyjnych 

wiadomości związanych z Konkursem, dzwoniąc do BOK. Wysłanie nowej wiadomości SMS na 

Skrócony Numer będzie uznane za wyrażenie przez Uczestnika ponownej zgody na otrzymywanie 

na telefon pytań i innych promocyjnych SMSów wymienionych powyżej. 

PUNKTY, ETAPY I POZIOMY KONKURSU 
(17) Uczestnik za każde pytanie, na które udzieli poprawną odpowiedź, uzyskuje określoną ilość 

punktów, którą zawiera SMS z pytaniem, a która zależy od Poziomu Konkursu oraz danego 

Tygodniowego Okresu Konkursu. W ramach Dodatkowych Mechanizmów Konkursu mogą być 
przyznawane Uczestnikom dodatkowe punkty zgodnie z opisem w punkcie (21) poniżej. Za każde 

pytanie, na które Uczestnik udzieli nieprawidłową odpowiedź, Uczestnik nie uzyskuje 

jakichkolwiek punktów w ramach Konkursu. 

(18) Podczas Tygodniowego Okresu Konkursu, Uczestnik będzie przechodzić przez kolejne Poziomy 

Konkursu, poczynając od Poziomu 1 a kończąc na Poziomie 10. Każdy Poziom Konkursu 

obejmuje określoną liczbę Etapów, które Uczestnik musi ukończyć, aby przejść do następnego 

Poziomu Konkursu. SMS Rejestracyjny nie jest uważany za ukończenie Etapu. Istnieją 3 rodzaje 

Etapów i różne sposoby na ukończenie Etapu, a mianowicie, w zależności od rodzaju Etapu: 

a. Etap zwykły bez limitu czasu, może być ukończony (tylko) poprzez udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi na jedno pytanie.  

b. Etap bez możliwości powtarzania z limitem czasu, może być ukończony poprzez udzielenie 

prawidłowej odpowiedzi przed upływem oznaczonego czasu. Uczestnik zostanie 

poinformowany o upłynięciu oznaczonego czasu. W przypadku działania Dodatkowego 

Mechanizmu Konkursu o nazwie „Wybierz Kategorię”, jak to opisano w punkcie (21) 

niniejszego Regulaminu, Etap zostaje ukończony poprzez wybranie prawidłowej kategorii 

przed upływem czasu. W przypadku działania Dodatkowych Mechanizmów Konkursu o 

nazwie „Dodatkowe Punkty Umiejętności” i „Dodatkowe Punkty Bonusowe”, opisane w 

punkcie (21) Regulaminu, ukończenie Etapu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji 

i następnie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie przed upływem 

oznaczonego czasu. 

c. Etap powtarzalny z limitem czasu, (np. w przypadku Dodatkowego Mechanizmu 

Konkursowego zwanego mechanizmem gry „Poziom Bonusowy z Limitem Czasu”, jak to 

opisano w punkcie (21) Regulaminu), zostaje ukończony, jeżeli po upływie oznaczonego 

czasu, bez względu na liczbę przesłanych przez Uczestnika odpowiedzi prawidłowych, na co 

najmniej jedno pytanie udzielono poprawnej odpowiedzi przed upływem oznaczonego czasu. 

Uczestnik zostanie poinformowany o upływie czasu. 

Ukończenie Etapów umożliwia Uczestnikowi osiągnięcie następnego Poziomu Konkursu. Wraz z 

kolejnymi Poziomami Konkursu wzrasta trudność pytań oraz liczba punktów przyznawanych za 

poprawne odpowiedzi. Na początku każdego Tygodniowego Okresu Konkursu wszyscy Uczestnicy 

rozpoczynają od Poziomu 1, niezależnie od Poziomu osiągniętego wcześniej. 



Więcej wiadomości SMS z poprawnymi odpowiedziami oznacza zdobycie większej ilości  

punktów. Punkty są sumowane od początku do końca każdego Dziennego Okresu Konkursu oraz 

od początku do końca każdego Tygodniowego Okresu Konkursu. 

(19) Kolejność Poziomów Konkursu, liczba zakończonych Etapów potrzebnych do przejścia z jednego 

Poziomu Konkursu na kolejny, jak również standardowa ilość punktów otrzymywana za 

prawidłowe odpowiedzi na każdym poziomie będzie taka sama dla wszystkich Uczestników. 

Dzięki temu każdy ma równe szanse na wygraną, która zależy wyłącznie od opartego na wiedzy 

wyboru odpowiedzi na jak największą liczbę pytań. 

OKRESY KONKURSU 
(20) Konkurs trwa przez określoną liczbę Okresów Konkursu, z których każdy jest określany poprzez: 

a. dokładnie oznaczony okres czasu, oraz 

b. nagrodę przyznawaną określonej liczbie Uczestników, którzy uzyskali najwyższy wynik w 

danym Okresie Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu. 

Poniższa tabela zawiera 15 Tygodniowych Okresów Konkursu: 

  Rozpoczęcie Zakończenie 

Tydzień Zwycięzcy Dzień Godzina Dzień Czas 

1 7 pn 30/03/09 10:00:00 nd 05/04/09 23:59:59 

2 7 pn 06/04/09 0:00:00 nd 12/04/09 23:59:59 

3 7 pn 13/04/09 0:00:00 nd 19/04/09 23:59:59 

4 7 pn 20/04/09 0:00:00 nd 26/04/09 23:59:59 

5 7 pn 27/04/09 0:00:00 nd 03/05/09 23:59:59 

6 7 pn 04/05/09 0:00:00 nd 10/05/09 23:59:59 

7 7 pn 11/05/09 0:00:00 nd 17/05/09 23:59:59 

8 7 pn 18/05/09 0:00:00 nd 24/05/09 23:59:59 

9 7 pn 25/05/09 0:00:00 nd 31/05/09 23:59:59 

10 7 pn 01/06/09 0:00:00 nd 07/06/09 23:59:59 

11 7 pn 08/06/09 0:00:00 nd 14/06/09 23:59:59 

12 7 pn 15/06/09 0:00:00 nd 21/06/09 23:59:59 

13 7 pn 22/06/09 0:00:00 nd 28/06/09 23:59:59 

14 7 pn 29/06/09 0:00:00 nd 05/07/09 23:59:59 

15 2 pn 06/07/09 0:00:00 wt 07/07/09 23:59:59 

 

Na Konkurs składa się także 100 Dziennych Okresów Konkursu.  

Pierwszym Dziennym Okresem Konkursu jest poniedziałek, 30 marca 2009 r. od godz. 10:00:00 do 

godz. 23:59:59. Pozostałe 99 Dzienne Okresy Konkursu stanowią dni od wtorku, 31 marca 2009 r. 

do wtorku 07 lipca 2009 r., codziennie od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59. 

Dla każdego Dziennego Okresu Konkursu wyłaniany będzie jeden (1) Zwycięzca. 

W każdym momencie całego Czasu Trwania Konkursu aktywne będą dwa Okresy Konkursu, jeden 

Tygodniowy Okres Konkursu i jeden Dzienny Okres Konkurs. Głównym z nich jest Tygodniowy 

Okres Konkursu, gdyż w jego ramach określa się, na którym Poziomie Konkursu w danym 

momencie znajduje się Uczestnik. Każdy wysłany SMS będzie zawierać informację o całkowitej 

liczbie punktów zdobytych w Tygodniowym Okresie Konkursu i Poziomie Konkursu osiągniętym 

do tej pory. 

DODATKOWE MECHANIZMY KONKURSU 
(21) Po ukończeniu określonej liczby Etapów, Upstream może ustalić specjalne strefy zawierające 

Dodatkowe Mechanizmy Konkursu, które będą stworzone w celu oferowania punktów 



bonusowych, co zaowocuje tym, że Konkurs stanie się bardziej emocjonujący i stanowić będzie 

większe wyzwanie dla Uczestników. Strefy te będą pojawiać się dla wszystkich Uczestników po 

ukończeniu tej samej liczby Etapów i będą miały takie same cechy (czas trwania, liczba punktów 

bonusowych itd.), w ten sposób wszyscy Uczestnicy będą mieli równe szanse na wygraną. 

a. WYBIERZ KATEGORIĘ – Uczestnicy mają możliwość wyboru, w określonym czasie, 

pewnej kategorii (tematycznej) pytań. Kolejne pytanie lub pytania do zakończenia poziomu 

będą zadawane z tej wybranej kategorii. Jeżeli Uczestnik otrzyma już wszystkie pytania z 

wybranej kategorii, otrzyma pytania z innej kategorii. 

b. DODATKOWE PUNKTY UMIEJĘTNOŚCI – Uczestnicy mogą alokować część (lub 

całość) swoich punktów (do uprzednio określonej maksymalnej liczby), które ulegną 
podwojeniu, jeżeli odpowiedzą prawidłowo na następne pytanie w określonym czasie. Jeżeli 

odpowiedź jest prawidłowa, punkty alokowane ulegają podwojeniu, jeżeli nie, zostaną 
utracone. Uczestnicy otrzymują najpierw pytanie i mają możliwość oceny stanu swej wiedzy 

pod kątem udzielenia prawidłowej odpowiedzi i dopiero wtedy decydują, ile punktów 

chcieliby alokować. 

c. DODATKOWE PUNKTY BONUSOWE – Uczestnicy otrzymują pewną liczbę punktów 

bonusowych po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, ponad standardowo przyznawane 

punkty na danym Poziomie Konkursu, zgodnie z postanowieniami punktu (17). Dokładna 

liczba przyznanych punktów bonusowych będzie ujawniona Uczestnikowi dopiero po 

udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie. 

d. DODATKOWE PUNKTY BONUSOWE ZA WYJĄTKOWE UMIEJĘTNOŚCI – 
Uczestnicy otrzymują pewną liczbę punktów bonusowych, które mogą alokować do 

następnego pytania. Jeżeli udzielą prawidłowej odpowiedzi na to pytanie w określonym 

czasie, alokowane punkty zostaną podwojone, zgodnie z mechanizmem „Dodatkowe Punkty 

za Umiejętności”, w przeciwnym razie, tracą alokowane punkty.  

e. MAGICZNE PYTANIE – Uczestnik otrzymuje punkty bonusowe, jeżeli odpowie na 

określone pytanie lub liczbę pytań w określonym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik 

odpowiedzieć ma prawidłowo na więcej niż jedno pytanie w celu uzyskania punktów 

bonusowych, może być wymagane udzielenie w określonym czasie na pewną liczbę pytań 
samych prawidłowych odpowiedzi lub udzielenie prawidłowej odpowiedzi na konkretną 
liczbę pytań w określonym czasie. 

f. POZIOM BONUSOWY Z LIMITEM CZASU – Prawidłowe odpowiedzi na pytania, 

udzielone w określonym czasie, dostarczają pewną liczbę dodatkowych punktów 

bonusowych. 

W Czasie Trwania Konkursu, Upstream ma prawo wprowadzić inne Dodatkowe Mechanizmy 

Konkursu, które będą wprowadzone w taki sposób, aby oferowały równe szanse zdobycia Nagród 

dla wszystkich Uczestników. 

NAGRODY DNIA I TYGODNIA 
(22) Nagroda Tygodnia (W1): Mercedes klasy C, model C180, rok produkcji 2009, kolor czarny; w 

przypadku, gdy jest to wymagane zgodnie z punktem (36) niniejszego Regulaminu, Nagroda 

Tygodnia będzie również obejmować kwotę w gotówce w wysokości równej 0,1111 aktualnej 

wartości rynkowej pojazdu, który ma zostać odebrany przez Uznanego Zwycięzcę Tygodnia 

zgodnie z Instrukcjami, które zostaną umieszczone na Stronie Konkursu najpóźniej ostatniego dnia 

Czasu Trwania Konkursu. 100 Nagród Tygodnia zostanie przyznanych w trakcie całego Czasu 

Trwania Konkursu, po siedem (7) Nagród Tygodnia za każdy Tygodniowy Okres Konkursy, za 

wyjątkiem ostatniego Tygodniowego Okresu Konkursu, w którym dwie (2) Nagrody Tygodnia 

zostaną przyznane. 

(23) Nagroda Dnia (D1): 2,000 PLN w gotówce, która to kwota zostanie przekazana bezpośrednio na 

konto bankowe Uznanego Zwycięzcy, wskazane przez Uczestnika w Formularzu Przyjęcia 

Nagrody, zgodnie z postanowieniami punktu (27) poniżej, po odliczeniu stosownych podatków 

wymaganych prawem polskim. 100 Nagród Dnia zostanie przyznanych w trakcie całego Czasu 

Trwania Konkursu. 



(23¹) Nagroda Bonusowa (B1): telefon komórkowy Samsung, Model SOLID o wartości ok. 470 złotych, 

która zostanie przyznana w następujący sposób; 

(i) 100 Nagród B1 zostanie przyznanych 100 Uczestnikom, którzy w 12 Tygodniowym 

Okresie Konkursu zgodnie z tabelą znajdującą się w punkcie (20) ukończą 5 Etapy 

Konkursu w najkrótszym okresie czasu; 

(ii) 150 Nagród B1 zostanie przyznanych 150 Uczestnikom, którzy w 14 Tygodniowym 

Okresie Konkursu  zgodnie z tabelą znajdującą się w punkcie (20) ukończą 5 Etapów w 

najkrótszym okresie czasu. 

Jeżeli dwóch Uczestników ukończy odpowiednią ilość Etapów w tym samym czasie, Nagroda B1 

zostanie przyznana Uczestnikowi, który wysłał wcześniej pierwszego SMSa w odpowiednim 

Tygodniowym Okresie Konkursu. Aby otrzymać Nagrodę B1 Uczestnik powinien wysłać 
prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Nagrody B1 na adres wskazany w 

Formularzu Przyjęcia Nagrody B1 w ciągu 7 dni od otrzymania SMSa informującego, że została 

mu przyznana nagroda B1. Jeżeli wiadomości e-mail wraz z Formularzem Przyjęcia Nagrody B1 

nie zostanie wysłana przez Uczestnika w ciągu powyższego terminu, uważa się, że zrzekł się on 

Nagrody B1. Formularzem Przyjęcia Nagrody B1 będzie mógł zostać pobrany z miejsca 

wskazanego w wiadomości informującej o wygraniu Nagrody B1.  

 

(24) Informacje o cechach Nagród, takich jak kolor, parametry techniczne czy parametry użytkowania 

nie są wiążące wobec Upstreama dla celów określenia, które Nagrody mają zostać przekazane 

Uczestnikom. Upstream zastrzega sobie prawo zastąpienia Nagród innymi nagrodami, pod 

warunkiem, iż będą one o podobnej wartości i kategorii. 

(25) Nagrody, w tym Nagrody Natychmiastowe, nie zawierają żadnych innych produktów ani usług, niż 
to, co zostało wskazane w niniejszych warunkach i nie mogą być przez Uczestników wymienione 

na ich równowartość w pieniądzu lub w innych produktach lub usługach.  

MECHANIZM WYGRYWANIA I WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW  
(26) Za każdy Okres Konkursu, Zwycięzcy wybierani są w oparciu o punkty uzyskane przez nich w tym 

Okresie Konkursu, w kolejności malejącej. Za każdy Tygodniowy Okres Konkursu, Zwycięzcą 
Tygodnia jest każdy z siedmiu (7) Uczestników (lub dwóch (2) Uczestników w przypadku 

ostatniego Tygodniowego Okresu Konkursu), który uzyskał najwyższą liczbę punktów w danym 

Tygodniowym Okresie Konkursu. Zwycięzcą Dnia jest ten Uczestnik, który uzyskał największą 
liczbę punktów w Dziennym Okresie Konkursu. 

Jeżeli dwóch Uczestników uzyskało ten sam wynik, Uczestnik, który osiągnął wynik w krótszym 

czasie zostaje Zwycięzcą w tym Okresie Konkursu. Czas obliczany jest od momentu wysłania 

przez Uczestników pierwszego SMSa w danym Okresie Konkursu do chwili wysłania ostatniej 

prawidłowej odpowiedzi w tym Okresie Konkursu. 

W trakcie całego Czasu Trwania Konkursu maksymalnie jedna Nagroda Dnia i jedna Nagroda 

Tygodnia może być przyznana temu samemu Uczestnikowi lub urządzeniu telekomunikacyjnemu 

(z unikalnym kodem IMEI), które zostało użyte.  

PRZYZNAWANIE ORAZ POTWIERDZANIE WYGRANIA NAGRÓD PRZEZ 
ZWYCIĘZCÓW TYGODNIA I DNIA 
(27) W ciągu 72 godzin od zakończenia danego Tygodniowego Okresu Konkursu, reprezentanci BOK, 

w imieniu Upstream, spróbują skontaktować się ze Zwycięzcą telefonicznie.  

Celem takiego działania jest zakomunikowanie Uczestnikowi, iż jest Zwycięzcą oraz potwierdzenie 

sposobu przekazania Nagrody Uznanemu Zwycięzcy. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca 

powinien podać pełne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania) potrzebne 

do weryfikacji przy odbiorze Nagrody. Jeżeli reprezentantowi BOK mimo trzech prób połączenia 

podjętych w ciągu nie więcej niż 72 godzin od zakończenia danego Tygodniowego Okresu 

Konkursu, nie uda się skutecznie nawiązać połączenia, to Uczestnik traci prawo do nagrody i 



Zwycięzcą ogłoszony zostanie Uczestnik z kolejnym najwyższym wynikiem. Przez nieudaną próbę 
połączenia ze Zwycięzcą rozumie się każdą z następujących sytuacji: nieodebranie połączenia 

przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia ze 

Zwycięzcą z innych powodów jak np. w związku z pozostawaniem telefonu Zwycięzcy poza 

zasięgiem lub jego wyłączeniem. 

Formularz Przyjęcia Nagrody dostępny do pobrania jest na Stronie Konkursu („Formularz 
Przyjęcia Nagrody”). Zwycięzcy Dnia i Tygodnia muszą pobrać, odpowiednio wypełnić, podpisać 
i zwrócić Formularz Przyjęcia Nagrody, wraz z kopią ich ważnego dokumentu tożsamości (zgodnie 

z instrukcją uzyskaną podczas rozmowy telefonicznej z reprezentantem BOK, dotyczącą danych 

osobowych Zwycięzcy znajdujących się na dokumencie tożsamości) w ciągu 7 dni od kontaktu 

reprezentanta BOK ze Zwycięzcą. 

Formularze mogą zostać przesłane faksem lub listem poleconym. 

Jeżeli Zwycięzca nie prześle (co ma być potwierdzone przez dowód wysłania faksu lub dowód 

nadania listu poleconego) prawidłowo wypełnionego Formularza Przyjęcia Nagrody w terminie 7 

dni od kontaktu reprezentanta BOK ze Zwycięzcą, uznaje się, iż Zwycięzca stracił Nagrodę i 

Nagroda przypada Uczestnikowi z kolejnym najwyższym wynikiem.  

Jedynie właściciele karty SIM, lub Uczestnicy, którzy dysponują wyraźnym upoważnieniem 

właściciela karty SIM, które dotyczy numeru telefonu komórkowego, pod którym dany Uczestnik 

został zarejestrowany w Konkursie, uprawnieni są do otrzymywania Nagród w charakterze 

Uznanego Zwycięzcy. 

Zwycięzcy, włączając Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie przy użyciu karty SIM innej 

osoby, aby być uprawnionymi do otrzymywania Nagród w charakterze Uznanych Zwycięzców 

muszą przedstawić dowód tożsamości celem identyfikacji. Jeżeli Zwycięzcą jest klient płacący za 

usługi w systemie przedpłaconym (pre-paid), powinien wykazać swoje prawo do uczestnictwa w 

Konkursie poprzez okazanie karty SIM, do której przypisany jest numer, pod którym Zwycięzca 

zarejestrowany został w Konkursie jako Uczestnik. Jeżeli Zwycięzca wziął udział w Konkursie 

przy użyciu karty SIM innej osoby, w celu uzyskania uprawnienia do otrzymania Nagrody w 

charakterze Uznanego Zwycięzcy musi przedstawić ważne oświadczenie właściciela danej karty 

SIM potwierdzające, że był uprawniony do użycia karty SIM w celu wzięcia udziału w Konkursie i 

że właściciel nie ma żadnych roszczeń odnośnie Nagrody („Oświadczenie Właściciela”). 

Formularz Oświadczenia Właściciela dostępny jest do pobrania na Stronie Konkursu i musi zostać 
wysłany razem z Formularzem Przyjęcia Nagrody przy zachowaniu tego samego terminu. Zamiast 

podpisania Oświadczenia Właściciela, właściciel karty SIM może żądać wydania mu Nagrody, 

przez przedstawienie pisemnego oświadczenia Uczestnika potwierdzającego, że Uczestnik 

rezygnuje ze swych praw do otrzymania Nagrody na rzecz właściciela karty SIM, która to karta 

SIM odpowiada numerowi telefonu, pod którym Uczestnik został zarejestrowany w Konkursie 

(„Oświadczenie Uczestnika”). Formularz Oświadczenia Uczestnika dostępny jest do pobrania na 

Stronie Konkursu i musi zostać wysłany wraz z Formularzem Przyjęcia Nagrody przy zachowaniu 

tego samego terminu. 

Przyjmuje się, że w przypadku dostarczenia Formularza Oświadczenia Uczestnika, właściciel karty 

SIM jest Uczestnikiem oraz Uznanym Zwycięzcą, a także że akceptuje niniejszy Regulamin bez 

zastrzeżeń. Jeżeli nie ma zastosowania żadna z powyższych sytuacji, a więc jeżeli ani Uczestnik 

ani właściciel karty SIM nie przedstawią odpowiednio Oświadczenia Właściciela albo 

Oświadczenia Uczestnika razem z odpowiednio wypełnionym i podpisanym Formularzem 

Przyjęcia Nagrody, Uczestnik lub właściciel karty SIM zostaną zdyskwalifikowani jako Uznani 

Zwycięzcy i nie będą uprawnieni do otrzymania Nagrody. W takim przypadku Nagroda przypadnie 

Uczestnikowi z kolejnym najwyższym wynikiem. 

Nagrody Tygodnia będą dostarczone w terminie 30 dni od Dnia Zakończenia.  

Nagrody Dnia będą dostarczone w terminie 30 dni od Dnia Zakończenia.  

Nagrody mogą być przekazane wyłącznie Uznanym Zwycięzcom. Wszystkie Nagrody mogą być 
odebrane przez Uznanego Zwycięzcę lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Imiona i 

nazwiska Uznanych Zwycięzców oraz Nagrody będą umieszczone na Stronie Konkursu. 



Każdy Zwycięzca lub każdy Uznany Zwycięzca może zostać zdyskwalifikowany z następujących 

powodów: 

a. jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, nie było możliwe skontaktowanie się ze Zwycięzcą w 

ciągu 72 godzin od chwili pierwszego kontaktu z reprezentantem BOK zgodnie z 

postanowieniami niniejszego punktu (27); 

b. jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, Zwycięzca nie podpisze ani nie wypełni prawidłowo 

wszelkich wymaganych danych na Formularzu Przyjęcia Nagrody w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji, iż przysługuje mu Nagroda, lub gdy sprzeciwi się wykorzystaniu jego 

danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

c. jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny Zwycięzca lub Uznany Zwycięzca nie zaakceptuje w pełni 

niniejszego Regulaminu lub nie będzie się stosował do niniejszego Regulaminu;  

d. jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, właściciel karty SIM odpowiadającej numerowi telefonu, z 

którym dany Zwycięzca został zarejestrowany w Konkursie, ma jakiekolwiek niezapłacone 

należne zobowiązania wobec PTC. W takim przypadku Zwycięzca lub Uznany Zwycięzca 

będzie miał możliwość zapłacenia zaległych kwot PTC w terminie 72 godzin od otrzymania 

informacji o przyznaniu mu Nagrody jako Uznanemu Zwycięzcy.  

e. w innych przypadkach określonych w niniejszych Warunkach. 

Jeżeli Zwycięzca lub Uznany Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z postanowieniami 

powyżej, Nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi z kolejnym najwyższym wynikiem. 

Pełna lista Uznanych Zwycięzców będzie dostępna na Stronie Konkursu. 

NAGRODY NATYCHMIASTOWE 
(28) Poza Nagrodami, możliwe będzie otrzymanie także innych nagród, dostępnych dla wszystkich 

Uczestników, którzy osiągną odpowiedni Poziom Konkursu w Tygodniowym Okresie Konkursu 

(dalej: „Nagrody Natychmiastowe”). Nagrodami Natychmiastowymi są utwory MP3, utwory 

„Ring Back” (dalej: „RBT”) lub pakiety minut w sieci PTC (dalej: „TT/Heyah”). 

Utwory MP3 są to utwory dostępne do pobrania bezpośrednio na telefon przez Uczestnika. 

Utwory „Ring Back” (RBT) są utworami dostępnymi w serwisie Granie na Czekanie dla 

abonentów Era, użytkowników systemu Era Mix oraz Tak Tak lub Szafa Gra dla użytkowników 

systemów Heyah oraz Heyah Mix. Korzystanie z serwisów Granie na Czekanie oraz Szafa Gra 

będzie bezpłatne dla Uczestników, którzy nie korzystają z tej usługi w czasie bieżącego cyklu 

rozliczeniowego. W kolejnym cyklu rozliczeniowym Uczestnik płaci standardową opłatę 1,64 + 

VAT (2,00 zł z VAT), zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.era.pl oraz www.heyah.pl, 

od momentu potwierdzenia przez Uczestnika aktywacji usługi.  

 

Pakiety minut są  : 

a) w odniesieniu do użytkowników Heyah - darmowymi pakietami 20 minut do wykorzystania na 

połączenia w Heyah i na numery stacjonarne na terenie Polski  

b) w odniesieniu do wszystkich użytkowników Era i Tak Tak - darmowymi 20 minutowymi 

kuponami w ofercie Tak Tak, z  taryfą  Nowy Tak Tak oraz Happy,  Tak  Tak  Fon,  Era  Fun,  

Mega Fun, Nowa  Era  Mix.   

 
Poniższa tabelka wyjaśnia sposób przyznawania Nagród Natychmiastowych w oparciu o osiągnięty 

Poziom Konkursu i Tygodniowy Okres Konkursu:  

 

Tygodnie Numer osiągniętego 

Poziomu konkursu 

Nagroda natychmiastowa 

1,3,5,7,9,10,11,13,15 3 MP3 



11 TT/Heyah 

5 RBT  2,4,6,8,10,12,14 

9 TT/Heyah 

 

Zwycięzcy Nagród Natychmiastowych otrzymają Nagrody Natychmiastowe bez uprzedniego 

kontaktu ze strony reprezentantów BOK. Uczestnicy zostaną poinformowani przez SMS o 

wygraniu Nagrody Natychmiastowej w ciągu dwóch (2) tygodni od końca odpowiedniego 

Tygodniowego Okresu Konkursu. Uczestnik będzie miał jeden (1) tydzień na aktywację Nagrody 

Natychmiastowej od dnia otrzymania SMSa o przyznaniu tej nagrody (za wyjątkiem aktywacji 

usług Granie na Czekanie oraz Szafa Gra, które będą automatycznie aktywowane na czas 

bieżącego okresu rozliczeniowego). Nagrody Natychmiastowe będą mogły być wykorzystane w 

ciągu dwóch (2) tygodni od ich aktywacji.  

OGÓLNE WARUNKI 
(29) Uczestnicy nie mogą korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani 

żadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu 

komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera 

lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Upstream ma prawo zdyskwalifikować 
każdego Uczestnika, jeżeli podejmie uzasadnione podejrzenie, iż Uczestnik złamał niniejszy zakaz. 

(30) Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, Uczestnik postanowił zmienić numer telefonu komórkowego w 

trakcie trwania Konkursu, zebrane punkty nie podlegają przeniesieniu. Uczestnik punkty te traci. 

Punkty te nie mogą zostać przekazane na nowy numer telefonu komórkowego Uczestnika. Punkty 

uzyskane przez Uczestnika nie mogą także być przenoszone na innego Uczestnika ani na żadną 
inną osobę nawet jeżeli osoba taka uprawniona jest do uczestnictwa w Konkursie. 

ZMIANY 
(31) Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane przez Upstream za zgodą PTC 

pisemnie i będą niezwłocznie publikowane na Stronie Konkursu. Upstream zastrzega sobie prawo 

do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w każdym momencie w Czasie Trwania 

Konkursu. Żadna ze zmian nie może mieć skutku wstecznego i wszyscy Uczestnicy zarejestrowani 

do chwili dokonania danej zmiany mogą w pełni korzystać z nabytych praw. Wszelkie zmiany 

niniejszego Regulaminu mają skutek od chwili ich opublikowania na Stronie Konkursu, z 

wyjątkiem zmian o charakterze kluczowym, które to zmiany będą zakomunikowane Uczestnikom 

także w formie wiadomości SMS. W celu uniknięcia wątpliwości, zastąpienie Nagród, dozwolone 

na mocy postanowień punktu (24) nie będzie uważane za zmianę Regulaminu o charakterze 

kluczowym. 

Upstream nie ponosi odpowiedzialności za niezaznajomienie się Uczestników ze zmianami do 

niniejszego Regulaminu, kiedy zostaną opublikowane na Stronie Konkursu.  

Jeżeli Upstream zawiesi lub przerwie Konkurs, zwykłe ogłoszenie w tym zakresie będzie 

opublikowane na Stronie Konkursu. Za pomocą takiego ogłoszenia Konkurs może zostać 
zawieszony lub przerwany i żadna z zainteresowanych stron, wliczając w to Uczestników, nie 

będzie miała prawa domagać się jakiegokolwiek odszkodowania, ani domagać się kontynuowania 

Konkursu. Jeżeli Konkurs zostanie zawieszony lub przerwany przed Dniem/Godziną Zakończenia, 

Upstream będzie jedynie obowiązany do wydania Nagród należnych za te Okresy Konkursu, które 

zostały prawidłowo zakończone do chwili zawieszenia lub przerwania Konkursu. 

OBOWIĄZKI UPSTREAM  
(32) Odpowiedzialność Upstream obejmuje wyłącznie wydawanie nagród Uznanym Zwycięzcom. 

Odpowiedzialność nie obejmuje żadnych zobowiązań z tytułu wad fizycznych lub prawnych 

Nagród. Upstream nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec żadnego z Uczestników lub 

innej osoby, która biorąc udział w Konkursie naruszyła przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, zobowiązania umowne oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Upstream podejmie 



również wszelkie niezbędne działania w celu wykonania obowiązków nałożonych na organizatora 

Konkursu przez obowiązujące przepisy polskiego prawa podatkowego. 

Upstream nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia w wysyłaniu i odbieraniu 

wiadomości SMS wynikające z problemów technicznych. Wszystkie wiadomości SMS będą 
uznane za otrzymane przez Upstream, gdy zostaną zarejestrowane przez Aplikację a nie w 

momencie wysłania przez Uczestnika. Wszystkie wiadomości SMS będą uznane za otrzymane 

przez Uczestnika, w momencie wysłania ich przez Aplikację. Uczestnicy rozumieją i akceptują, że 

dziennik systemu informatycznego Upstream stanowi dowód daty, godziny, minuty i sekundy 

otrzymania/wysłania każdej wiadomości SMS. 

Poza sytuacjami będącymi następstwem działania siły wyższej takimi jak przerwy w dostarczaniu 

energii, Upstream zapewni techniczny sprzęt oraz niezbędne oprogramowanie do przeprowadzenia 

Konkursu. Upstream nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne oraz awarie 

sieci. Wszelkie roszczenia Uczestników będą rozpatrzone przez Upstream, o ile będą uzasadnione, 

zapewniając równe szanse Uczestnikom i, o ile będzie to możliwe, naprawienie szkody. 

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
(33) PTC jest administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych. PTC przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych 

produktów i usług w ramach istniejących marek: „Era”, „Heyah” oraz „Tak Tak”, także poprzez 

Konkurs, którego organizację PTC powierzyła Upstreamowi. 

Zakresem przetwarzania będą objęte następujące dane osobowe Uczestników: numer telefonu, z 

którego wysyłane są SMSy na Skrócony Numer, imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu 

osobistego.  

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, PTC może przesyłać dane osobowe 

do uprawnionych podmiotów, sądów i organów państwowych.  

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie potrzebnym do prowadzenia Konkursu, jednak nie 

dłużej niż od Dnia/Godziny Rozpoczęcia do 60 dni od Dnia/ Godziny Zakończenia, chyba że co 

innego wynika z przepisów prawa. 

Każdemu Uczestnikowi w zakresie jego danych osobowych przysługuje prawo dostępu do tych 

danych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania tych danych.  

Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych osobowych  powinna być kierowana na 

poniższy adres:  Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02 – 222 Warszawa. 

(34) Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy pod warunkiem przekazania danych osobowych w zakresie 

przewidzianym w punkcie (33) powyżej. 

(35) Dane takie jak imię i miejscowość zamieszkania Uznanych Zwycięzców mogą zostać 
upublicznione poprzez TV, stronę internetową, radio, prasę oraz inne drukowane materiały i 

Uznani Zwycięzcy nie będą mieli prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia za takie upublicznienie 

ich danych w związku z Konkursem.  

 

PODATKI 
(36) Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, powstanie obowiązek 

podatkowy w związku z przyznaniem Nagrody Tygodnia danemu Uznanemu Zwycięzcy Nagrody 

Tygodnia i jest on osobą fizyczną, będzie się uznawać, iż Nagroda Tygodnia obejmuje również 
kwotę pieniężną równą 11,1111% aktualnej wartości rynkowej pojazdu wydawanego Uznanemu 

Zwycięzcy Nagrody Tygodnia jako część tej Nagrody Tygodnia. W takim przypadku, część 
Nagrody Tygodnia odpowiadająca wspomnianej kwocie pieniężnej nie zostanie wypłacona 

Uznanemu Zwycięzcy Nagrody Tygodnia, lecz zostanie zatrzymana i zachowana przez Upstream, 

przed wydaniem Nagrody Tygodnia temu Uznanemu Zwycięzcy Nagrody Tygodnia, w celu 

zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od łącznej wartości Nagrody 



Tygodnia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176, ze zm,; 

“Ustawa o PIT”).  

Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, powstanie obowiązek 

podatkowy w związku z przyznaniem Nagrody Dnia danemu Uznanemu Zwycięzcy Nagrody 

Dnia i jest on osobą fizyczną, Upstream zatrzyma i zachowa, przed wydaniem Nagrody Dnia 

temu Uznanemu Zwycięzcy Nagrody Dnia, kwotę równą 10% tej Nagrody Dnia, w celu zapłaty 

10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od wartości 

Nagrody Dnia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT.  

W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadajacej osobowości prawnej (innej niż spółka osobowa), ta osoba lub jednostka 

organizacyjna będzie wyłącznie odpowiedzialna za rozliczenie wszelkich podatków należnych w 

związku z otrzymaniem Nagrody na podstawie obowiązujących przepisów. 

(37) W przypadkach, gdy będzie to wymagane przez przepisy polskiego prawa, Upstream zobowiązuje 

się do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku należnego od dochodu uzyskanego przez 

Zwycięzców poprzez otrzymanie nagród, a Zwycięzcy obowiązani są we właściwym terminie 

dostarczyć Upstreamowi wymaganych ku temu informacji, przed otrzymaniem nagrody. 

Jeżeli właściwe przepisy polskiego prawa wymagają żeby Upstream odebrał od Zwycięzcy w 

gotówce kwotę podatku dochodowego należną od tego Zwycięzcy z tytułu wygrania Nagrody, 

Upstream powstrzyma się od doręczenia Nagrody temu Zwycięzcy, dopóki właściwa kwota nie 

zostanie przekazana Upstreamowi.  

Upstream złoży odpowiednie deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego, w 

przypadku, gdy ma obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego, o czym 

mowa powyżej. Wszelkie inne deklaracje i wydatki, które powstały w efekcie wygrania Nagrody są 
wyłącznie obowiązkiem Uczestnika. 

(38) Wszelkie inne wydatki Uczestników będące rezultatem otrzymania Nagród, bez ograniczeń 
związanych z wydatkami na transport i zakwaterowanie ponoszą wyłącznie Uczestnicy. 

REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
(39) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo składania reklamacji w związku ze sporem dotyczącym 

Konkursu lub niniejszego Regulaminu. 

Reklamacja powinna zostać przesłana listem w terminie 7 dni od dnia kiedy Uczestnik dowiedział 

się lub mógł się dowiedzieć o źródle sporu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od Dnia/Godziny 

Zakończenia (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres: 

Komisja Konkursowa Konkursu „100 Mercedesów od Ery!” 

Upstream S.A. 

Al. Ujazdowskie 10  

00-478 Warszawa  

Reklamacja powinna zawierać na kopercie wskazanie imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu 

Uczestnika. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Konkursową w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

Uczestnik zostanie poinformowany przez BOK o korzystnym rozstrzygnięciu Komisji 

Konkursowej. O niekorzystnych rozstrzygnięciach Komisji Konkursowej Uczestnicy będą 
powiadamiani listem poleconym zawierającym uzasadnienie rozstrzygnięcia. 

Spory co do poprawności odpowiedzi na pytania zadane w Konkursie, Komisja Konkursowa 

rozstrzygnie na podstawie ogólnodostępnej w czasie udzielania odpowiedzi przez Uczestnika 

wiedzy w dziedzinie, z której pochodzi zadane pytanie.  



Zakresem przetwarzania w związku z procedurą reklamacji będą objęte następujące dane osobowe 

Uczestników: numer telefonu, z którego wysyłane są SMSy na Skrócony Numer, imię i nazwisko, 

adres, seria i numer dowodu osobistego.  

 


