regulamin aplikacji
„Zbieraj” obowiązuje
od 13 listopada do 20 listopada 2012 r.

1.

„Zbieraj” to aplikacja promocyjna dostępna dla wszystkich fanów profilu Orange w serwisie
społecznościowym Facebook („Użytkownicy”) pod adresem apps.facebook.com/zbieraj, która
umożliwia udział w grze opisanej w dalszej części niniejszego regulaminu („Regulamin”).

2.

Właścicielem aplikacji „Zbieraj” („Aplikacja”) jest PTK Centertel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
ul. Skierniewicka 10a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2 690 501 964,00 złotych, NIP 527-020-68-72,
zwana dalej „Organizatorem”.

3.

Obsługę techniczną aplikacji zapewnia Webola Huge Idea sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w
Warszawie przy al. Słowiańskiej 10b, 01-695 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta m.st.
Warszawy, numer 438666 REGON 140767724, zwana dalej „Operatorem Technicznym”.

4.

Facebook jest znakiem towarowym nienależącym do właściciela aplikacji ani do podmiotu
zapewniającego obsługę techniczną promocji.

Zasady korzystania z Aplikacji
5.

Uruchomienie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne i oznacza akceptację Regulaminu.

6.

Aplikacja będzie dostępna od 13.11.2012 r do 20.11.2012 roku lub do wyczerpania puli kodów
opisanych w dalszej części Regulaminu.

7.

Aplikacja umożliwia Użytkownikom wzięcie udziału w grze („Gra”) polegającej na zbieraniu punktów
na czas za pomocą wirtualnej postaci poruszającej się po planszy Gry oraz wymianę zdobytych
punktów na bonusy opisane w dalszej części Regulaminu.
Gra składa się z trzech etapów. Podczas Gry na danym etapie można maksymalnie zebrać
następującą liczbę punktów:

Etap

Maksymalna liczba punktów do zdobycia

Pierwszy

300

Drugi

600

Trzeci

900
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8.

9.

Podczas Gry Użytkownik może zdobyć w sumie maksymalnie 1800 punktów.

10.

Gra w każdym z trzech etapów toczy się na czas. Użytkownik ma 90 sekund na grę w pierwszym
etapie, 70 sekund na grę w drugim etapie i 40 sekund na grę w trzecim etapie.

11.

Przejście do kolejnego etapu Gry jest możliwe jedynie po zdobyciu maksymalnej liczby punktów
dostępnych na danym etapie.

12.

Przerwanie Gry poprzez wyjście z Aplikacji, a następnie ponowne uruchomienie Aplikacji nie
spowoduje ponownego zablokowania odblokowanych wcześniej etapów Gry.

13.

W sytuacji, gdy upłynął czas przeznaczony na Grę w danym etapie, a Użytkownik nie zdobył
wymaganej liczby punktów, Gra zostanie przerwana. Użytkownik może rozpocząć Grę na nowo.

Wymiana zebranych punktów na nagrody
14.

Punkty zebrane podczas Gry na każdym z etapów Użytkownik może wymienić na nagrody w postaci
kodów, dzięki będzie mógł aktywować bezpłatnie następujące bonusy („Bonus”):

15.

Wymagana liczba punktów

Bonus

Ważność bonusu

100 punktów

10 minut do wszystkich sieci

1 dzień

100 punktów

10 SMS do wszystkich sieci

1 dzień

100 punktów

10 zł na transfer danych

1 dzień

200 punktów

20 minut do wszystkich sieci

2 dni

200 punktów

20 SMS do wszystkich sieci

2 dni

200 punktów

20 zł na transfer danych

2 dni

300 punktów

30 minut do wszystkich sieci

3 dni

300 punktów

30 SMS do wszystkich sieci

3 dni

300 punktów

30 zł na transfer danych

3 dni

Aby odebrać kod na Bonus, Użytkownik powinien przejść do zakładki „Twoje konto” dostępnej w

16.

Aktywacja Bonusu odbywa się bezpłatnie poprzez wysłanie kodu SMS-em pod numer 80105.

17.

Kod mogą aktywować Użytkownicy oferty Orange na kartę oraz klienci indywidualni oferty Mix.

18.

Kod na bonus należy aktywować do 25.11.2012 roku. Po tym dniu kod straci ważność.

19.

Niewykorzystany kod na Bonus można przekazać innej osobie.

20.

O przyznaniu Bonusu Użytkownik zostanie poinformowany SMS-em w przeciągu 24 godzin od
momentu aktywacji kodu.

21.

Wartości oraz okres ważności Bonusów zostały opisane w tabeli w punkcie 13 niniejszego
Regulaminu.
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Aplikacji i wskazać wybrany Bonus. Kod zostanie wyświetlony w okienku pop-up.

22.

Użytkownik jest zobowiązany do starannego przepisania / skopiowania wygenerowanego kodu.
Zamknięcie

okienka

z

wyświetlonym

kodem

skutkuje

brakiem

możliwości

ponownego

wygenerowania kodu i jego przypomnienia / odzyskania.
23.

Użytkownik w okresie dostępności Aplikacji może otrzymać maksymalnie 9 (dziewięć) kodów, przy
czym nie może otrzymać kodu na ten sam bonus więcej niż jeden raz.

24.

Użytkownik może wymienić punkty na kod w momencie, gdy uzyska wystarczającą liczbę punktów
określoną dla odebrania kodu. Nie musi przy tym przejść do kolejnego etapu Gry.

Dodatkowe informacje
25.

Działanie Aplikacji może być zawieszone lub odwołane przez Organizatora bez podania przyczyn, co
nie będzie naruszać praw nabytych przed dokonaniem zmiany.

26.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Aplikacji kont Użytkowników, których działania są
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem lub regulaminem Facebook, w
szczególności Użytkowników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
serwisu Facebook;
c.

tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

d. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Użytkowników;
e. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych
wpływają na Aplikację, w szczególności ingerują w kod Aplikacji, skrypty, pracę procesora,
korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.
27.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie PTK Centertel sp. z o.o. oraz w Aplikacji dostępnej na
profilu Orange w serwisie Społecznościowym Facebook.

28.

Mobilna Sieć Orange - oznacza sieć pod nazwą "Orange" w Polsce, której operatorem jest PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN i numerze NIP 527-020-68-72. Pojęcie „ Mobilna Sieć Orange”
obejmuje

jednak

usług

telekomunikacyjnych

świadczonych

przez

przedsiębiorców

telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w
szczególności połączeń z lub na numery abonenckie Abonentów usług takich operatorów wirtualnych
lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje Usługi.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)
strona 3 z 3

OGSM/PDF03/1112

nie

