Regulamin usługi „Programu Lojalnościowego Nagroda”
§1. Uwagi ogólne
1. „Program Lojalnościowy Nagroda” (dalej Program lub usługa) jest dostępny dla abonentów
sieci GSM w Polsce.
2. Organizatorem i prowadzącym usługę oraz podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie
do usługi telekomunikacyjnej jest PlayTheGame Limited (dalej PTG) z siedzibą Office M5,
Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, zarejestrowana pod numerem C 57080.
3. Każdy Abonent (dalej Uczestnik lub Abonent), który przystępuje do korzystania z Programu i
dokonuje jego Subskrypcji poprzez wysłanie SMS aktywującego Program pod numer
dostępowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
§2. Korzystanie z Programu
1. Program jest usługą odpłatnej subskrypcji dodatków specjalnych w quizie, którego zasady
opisuje szczegółowo regulamin.
2. Program działa w okresach cyklicznych. PTG informuje SMSowo wszystkich uczestników o
okresach, w których usługa jest realizowana. Informacja zawierać będzie dokładne daty
rozpoczęcia i zakończenia cyklu, informację o miejscu i dostępności regulaminu, sposobie
dezaktywowania usługi, dodatkowe informacje dotyczące zastosowania zbieranych punktów.
3. Zebrane punkty można wymieć na usługi dostępne na www.wapster.pl. Każde 100 punktów =
5 „wapsterów”.
4. Warunkiem skorzystania z usług w serwisie WapSter jest posiadanie konta zarejestrowanego
na numer telefonu, za pomocą którego uczestnik korzysta z Programu. Bezpłatnej rejestracji
konta można dokonać bezpośrednio w serwisie na stronie http://www.wapster.pl lub za
pomocą telefonu w przeglądarce WAP na stronie m.wapster.pl, zgodnie z regulaminem
serwisu WapSter.
5. Aby przystąpić do subskrypcji Programu należy wysłać na wskazany Numer dostępowy
wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Programu (SMS aktywujący jest
darmowy):
Operator GSM
T-MOBILE Polska S.A.
T-MOBILE Polska S.A.
T-MOBILE Polska S.A.
T-MOBILE Polska S.A.
T-MOBILE Polska S.A.
Orange Polska S.A.
Orange Polska S.A.
POLKOMTEL Sp. z o.o.
POLKOMTEL Sp. z o.o.
POLKOMTEL Sp. z o.o.
P4 sp. zo.o.
P4 sp. z o.o.

Numer dostępowy
8028
8028
8028
60328
60328
60328
60328
60328
60328
60328
60328
60328

Aktywacja serwisu
NAGRODA
WYGRANA
KASA
NAGRODA
START NAGRODA
NAGRODA
START NAGRODA
NAGRODA
WYGRANA
START NAGRODA
START NAGRODA
NAGRODA

6. Koszt otrzymania jednej wiadomości SMS przez abonenta w ramach Programu to 3 zł.
netto/3,69 zł. z VAT. Wraz z otrzymaniem wiadomości SMS Uczestnik otrzyma dodatek
specjalny w Quizie. Abonent otrzyma maksymalnie jedną wiadomość dziennie w okresie
trwania cyklu.

7. Uczestnik płaci tylko za wiadomości doręczone w ramach aktywowanego Programu i tylko w
okresie trwania cyklu.
8. Uczestnik, który przystąpi do Programu jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania
Programu.
9. W celu dezaktywowania Programu należy wysłać SMS o treści STOP NAGRODA pod numer
bezpłatny 60328.
10. Warunkiem doręczenia usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym
dla wysłania wiadomości oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid,
posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
11. Opłaty za korzystanie z Programu naliczane są przez Operatorów Sieci GSM, zgodnie z
cennikiem usług operatorskich oraz obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego.
12. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca Program może być wysłana wyłącznie z numeru
telefonu GSM abonenta zamawiającego lub dezaktywującego Program. PTG nie ma
możliwości dokonania aktywacji lub dezaktywacji Programu.
13. Pytania dotyczące Programu można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 830 00
37, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 lub przesyłać na adres e-mail: info@telequiz.eu lub
pisemnie pod adres korespondencyjny Skrytka Pocztowa 6892, ul. Chłodna 51, 00-867
Warszawa.
14. PTG oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Program świadczony był na jak
najwyższym poziomie.
§3. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez
właściwe sądy powszechne.
2. W przypadku wystąpienia ważnej i uzasadnionej przyczyny PTG zachowuje prawo do zmiany
treści niniejszego regulaminu pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw
nabytych przez użytkowników. Wszelkie zmiany będą dokonywane i zamieszczane na stronie
www.telequiz.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

