
REGULAMIN KONKURSÓW SMS

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O.

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkursy SMS (zwane dalej „Konkursem” lub „Konkursami”) są organizowane przez spółkę 
tuPolska sp. z o.o., (dalej: tuPolska) z siedzibą przy ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik, REGON: 
241138855, NIP: 642-30-88-117, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem  KRS:  0000327463.  Konkursy  są  organizowane  przez  tuPolska  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundatorem nagród jest tuPolska. 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i  
opiekunów) osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników tuPolska, a także innych osób, które 
brały  udział  w  organizowaniu  Konkursu,  wraz  z  członkami  ich  najbliższej  rodziny. 

B. Czas trwania Konkursu.

Konkursy są  organizowane i przeprowadzane na łamach portali internetowych należących do 
tuPolska, zamieszczonych w sieci Internet pod domeną: www.Rybnik.com.pl do odwołania. 
Wszelkie eliminacje konkursowe, o których mowa w niniejszym regulaminie przeprowadzone 
będą  w  oparciu  o  czynnik  kreatywności  i  oryginalności  udzielanych  odpowiedzi  przez 
uczestników Konkursu.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców 
Konkursu tuPolska powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby 
delegowane przez tuPolska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie 
podlegają zaskarżeniu. 

D. Podstawowe Zasady Konkursowe.

1. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu. 
2.  Uczestnicy  nie  mają  prawa  żądać  zamiany  Nagród  na  inne  nagrody  rzeczowe. 
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilka razy, ale każdemu Uczestnikowi Konkursu 
przysługuje  jednorazowe  prawo  do  wygrania  Nagrody. 



4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie 
zostały im przyznane, są wyłączone. 

5. Za wydanie nagród i odprowadzenie należnych podatków odpowiada tuPolska.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Na łamach portali internetowych, o których mowa powyżej zostanie wydrukowane zadanie 
konkursowe (dalej „Zadanie”). 

2. Zadaniem Uczestnika będzie wysłanie wiadomości w formacie SMS z odpowiednią treścią,  
numerem nagrody, którą chciałby otrzymać oraz dokończeniem Zadania (dalej „Odpowiedź”), 
na  numer  71068  (koszt:  1  zł  netto;  1,23  zł  z  VAT), prezentowanego  na  łamach  portali 
tuPolska. W każdym portalu pod treścią Konkursu podawana jest treść wiadomości SMS  
wymagana do przesłania  zgłoszenia  Konkursowego (rozwiązanie Zadania).

3. Prawidłowe przesłanie Odpowiedzi stanowi zgłoszenie do Konkursu, a osoba wysyłająca 
Odpowiedź  staje  się  Uczestnikiem  konkursu  (dalej  „Uczestnik”)  i  czyni  to  we  własnym 
imieniu. 

4. Odpowiedź może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Odpowiedzi wysłane za 
pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić 
zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego Uczestnika.

5.  Zgłoszenia  do  Konkursu  są  przyjmowane  i  rejestrowane  przez  automatyczny  system 
odbioru  zgłoszeń  (dalej  „Automatyczny  System  Odbioru  Zgłoszeń”),  który  określa  czas 
odbioru  Odpowiedzi,  mierzony  według  zegara.  Dane  zarejestrowane przez  Automatyczny 
System Odbioru Zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie 

6. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze 
najbardziej  interesujące  Odpowiedzi.  Osobom,  które  wysłały  wiadomości  wybrane  przez 
Komisję  Konkursową  zostaną  przyznane  Nagrody. 

7.  Uczestnik  Konkursu  oświadcza  i  gwarantuje,  że  nadesłana  w  ramach  Konkursu 
Odpowiedź: 

a) będzie wolna od wad prawnych; 

b) będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości; 

c) prawa autorskie do Odpowiedzi nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na 
rzecz osób trzecich. 

8. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację 
przesłanej Odpowiedzi przez tuPolska, w dowolny sposób, w szczególności wprowadzanie do 
obrotu,  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,  a  także  publiczne 



udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym. 

9. Uczestnik Konkursu wraz z Odpowiedzią zobowiązany jest podać swój adres e-mail  na 
który,  w przypadku gdy Uczestnikowi  będzie  przysługiwało  prawo do Nagrody,  TuPolska 
wyśle zwrotną wiadomość w formacie e-mail (dalej „Zwrotna Wiadomość”) z informacją o 
wygranej  Nagrodzie  oraz  prośbą  o  przesłanie  przez  tą  osobę  w  określonym  terminie 
wiadomości  w  formacie  e-mail  (na  adres  TuPolska),  ze  swoimi  danymi,  tj.  imieniem, 
nazwiskiem oraz dokładnym adresem zamieszkania (dalej „Dane”). 

10. W celu uzyskania przez zwycięzcę Konkursu uprawnienia do odbioru Nagrody zwycięzca 
Konkursu powinien w odpowiedzi na Zwrotną Wiadomość, przesłać Dane w terminie 7 dni od 
dnia  otrzymania  Zwrotnej  Wiadomości  na  adres  e-mail  podany  w Zwrotnej  Wiadomości. 
Jeżeli Uczestnik Konkursu, który otrzymał Zwrotną Wiadomość o przyznaniu mu Nagrody nie 
prześle  Danych,  w  terminie  opisanym  powyżej,  wówczas  taka  Nagroda  nie  zostaje 
przyznana. 

F. Odbiór Nagród.

1. Odbiór nagród następuje każdorazowo osobiście w siedzibie tuPolska. Nie zgłoszenie się 
do siedziby tuPolska, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym przez tuPolska w 
Zwrotnej  Wiadomości,  oznacza  wygaśnięcie  prawa  do  Nagrody  i  powoduje  wygaśnięcie 
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec tuPolska. 

2.  Zapłata  podatku  dochodowego  od  Nagród  obciążać  będzie  zwycięzców  Konkursu  z 
zastosowaniem odpowiednich  przepisów  prawa,  a  tuPolska  zgodnie  z  ustawą o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), 
przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu obliczy,  pobierze od nich i  odprowadzi do 
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w 
wysokości 10%. 

G. Postanowienia końcowe.

1.  TuPolska  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji,  czy  zwycięzca  Nagrody  spełnia  warunki 
określone  w  regulaminie  Konkursu,  a  także  warunki  określone  w  przepisach  prawa 
związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych 
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak 
również  podania  adresu  zamieszkania  i  numeru  telefonu  kontaktowego.  Niespełnienie 
warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych 
żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem 
prawa do Nagrody i  jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do tuPolska,  jak  również 
uprawnia tuPolska do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

2. Uczestnicy oraz rodzice bądź opiekunowie Uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę i 
upoważniają tuPolska do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu 



konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji  Konkursu 
oraz  wydania  przyznanych  w  nim  Nagród.  Administratorem  danych  osobowych 
przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest tuPolska. TuPolska przetwarza dane 
osobowe  Uczestników  wyłącznie  w  celu  wyłonienia  laureata  Konkursu,  przyznania  i 
dostarczenia  Nagród,  rozliczenia  należnego  zryczałtowanego  podatku  dochodowego 
zachowania  dokumentacji  konkursowej  do  kontroli  uprawnionych  organów  oraz 
rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w 
celach marketingowych, a także udostępniane innym podmiotom.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do tuPolska na jej adres, na 
piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym 
niż  14  dni  od  daty  Konkursu,  pod  rygorem  wygaśnięcia  jakichkolwiek  roszczeń  takiego 
Uczestnika, w związku z jego udziałem w Konkursie.

4.  Reklamacje  należy  wysłać  listem  poleconym  na  adres  siedziby  tuPolska,  za 
potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego. 

5.  Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamacje w terminie  14 dni  od dnia  jej  doręczenia. 

6. tuPolska nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesyłania Wiadomości SMS. W 
przypadku,  gdy z przyczyn nie  leżących po stronie  tuPolska,  Wiadomość SMS nadesłana 
przez  Uczestnika  w  Czasie  Trwania  Konkursu,  zostanie  odebrana  po  Czasie  Trwania 
Konkursu, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. 

7. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające 
realizację Konkursu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz 
usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do Konkursu. 

8. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun 
podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

9.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego numeru telefonu przez 
Organizatora Konkursu - spółkę tuPolska sp. z o.o. - celem przesyłania na jego numer 
telefonu informacji handlowych. Jednocześnie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
otrzymywanie od Organizatora Konkursu – spółki tuPolska sp. z o.o. - informacji handlowych 
drogą elektroniczną. 

10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie tuPolska oraz na stronie 
www.Rybnik.com.pl w  dziale Konkursy.

11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich 
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do tuPolska. 

12. TuPolska zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, zmiany 
zasad Konkursu i treści Regulaminu – również w trakcie trwania Konkursu. 


