
Regulamin Konkursu SMS 
„Era Nadaje Rytm” 

 
1. Organizatorem konkursu  jest firma Content Media S.C. , z siedzibą w Warszawie, ul. 
Jana Kazimierza 60/240,  01-248 Warszawa. 
 
2. Partnerem medialnym jest PTC Era. Konkurs promowany jest na łamach magazynu 
Era Nadaje Rytm (wydanie 1/2011) oraz portalu www.era.pl. 

 
3.Serwis przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, uczestnictwo w Konkursie 
jest dobrowolne. 

 
4. Konkurs odbywa się w terminie od 01 lutego 2011 roku od godz. 00:00 do 31 marca 
2011 roku do godz. 23:59, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
5. Uczestnictwo w serwisie  polega na wysłaniu SMS o treści GIT pod numer 7157 oraz 
udzieleniu poprawnej odpowiedzi na otrzymane pytania konkursowe. Koszt wysłania 
wiadomości SMS wynosi: 1 zł; 1,23 zł z VAT. 

 
6. Nagrody w konkursie stanowią: 
      
� 5 x DVD „Crossroads Guitar Festival”  - cena jednostkowa 70,00 zł brutto 
 

7. Zdobywcami nagród zostaną osoby, które w najkrótszym czasie odpowiedzą poprawnie 
na otrzymane pytanie konkursowe. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej 
za pomocą połączenia telefonicznego. 

 
8. Usługa jest dostępna dla abonentów i użytkowników sieci komórkowych: Era, TAK TAK, 
Heyah. 
 
9. Dokumentacja dotycząca serwisu przechowywana będzie w siedzibie Organizatora. 
 
10. Organizator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące 
połączeń, wynikłe po stronie Operatorów Sieci Komórkowych. 

 
11. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę serwisu. 

 
12. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu powinny być kierowane w formie 
pisemnej do siedziby firmy Content Media S.C. , z siedzibą w Warszawie, ul. Jana 
Kazimierza 60/240,  01-248 Warszawa. 

 
13. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Reklamacja zostanie wysłana w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia 
przez Komisję. 
 
14. Zainteresowani użytkownicy, którzy złożyli reklamację do serwisu zostaną 
powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. 
 
15. Decyzja Komisji Sprawdzającej odnoszącej się do zgłoszonej reklamacji jest 
ostateczna.  
 
16. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

 



17. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające 
realizację serwisów i nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oferowanej w 
ramach serwisu. 

 
18. Z serwisu nie mogą korzystać pracownicy operatorów sieci komórkowych działających 
na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o. o., Polkomtel S.A., Play). 
 
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
20. Uczestnik serwisu poprzez fakt przystąpienia do zabawy wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (numeru telefonu komórkowego) w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia zabawy oraz do otrzymywania informacji dotyczących 
nowych usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu, z którego zostało wysłane 
zamówienie dotyczące zawartości serwisu. 
 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom po skorzystaniu z 
serwisu wiadomości zwrotnych z numeru 7157 zawierających informację o usłudze 
organizowanej przez Organizatora Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania w/w 
wiadomości zwrotnych w dowolnym momencie za pośrednictwem wiadomości zwrotnej o 
treści STOP, wysłanej odpowiednio pod numer 7157. 
 
22.  Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe 
nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 
 
23. Organizator zastrzega, iż wiadomości SMS wysłane przez: pracowników, 
zleceniobiorców, współpracowników oraz wiadomości wysłane z kart testowych nie będą 
uwzględniane w serwisie. 

 
 


