Regulamin Konkursu 10 urodziny
§1
Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Uczestnictwo w Konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS na nr 7255, zawierającej
odpowiedź na następujące pytanie:
Co znaczy japońskie słowo „Konnichiwa”?
a) dzień dobry, b) dziękuję, c) do widzenia.
2. Przykładowa treść wiadomości SMS wysłanej na numer 7255 (2,46 zł z VAT), z
odpowiedzią na pytanie, powinna wyglądać następująco:
KOD.JAPONIA X gdzie w miejsce „X” należy wpisać proponowaną odpowiedź.
3. Zwycięzcami Konkursu będzie 3 Uczestników, którzy przyślą prawidłową odpowiedź
najbliżej pełnej minuty zegarowej (w dowolnym czasie w godzinach: 00:00:00 - 23:59:59)
dowolnego dnia trwania konkursu.
4. Nagrody:
I stopnia - 3 filmy DVD (Lady Snowblood 2, Kill, Kwaidan)
II stopnia – 2 filmy DVD (Lady Snowblood 2, Kill)
III stopnia - 1 film DVD (Lady Snowblood 2)
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, aby zwiększyć swoje
szanse na wygraną. Z jednego numeru telefonu można wygrać tylko jedną nagrodę w danej
edycji konkursu. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w danej edycji konkursu.
§2
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu jest vortal Konnichiwa.pl
2. Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą w
Warszawie 00-103, przy ul. Królewskiej 16.
3. Usługa dostępna jest dla sieci Orange, Era, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz
wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).
4. Koszt SMS-a wynosi 2 zł netto + 23% VAT (2,46 zł z VAT).
5. Konkurs trwa w okresie od 1 października 2011 r. g. 17:00 do 10 października 2011 r. g.
23:59
6. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i skierowany do

osób zamieszkałych w Polsce.
7. Wygrywają 3 osoby, które przyślą prawidłową odpowiedź najbliżej pełnej minuty
zegarowej.
8. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium,
uprawnia do wzięcia udziału w konkursie. W przypadku błędnie wpisanego SMSa,
Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata
za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego
wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem
Serwisu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
poprzez wysłanie e-maila na adres: redakcja@konnichiwa.pl.
10. Nagrody: I stopnia - 3 filmy DVD (Lady Snowblood 2, Kill, Kwaidan), II stopnia – 2 filmy
DVD (Lady Snowblood 2, Kill), III stopnia - 1 film DVD (Lady Snowblood 2).
11. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w konkursie.
12. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
13. Wysyłka nagród rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
14. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, lub
danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność dostarczenia nagrody.
Redakcja nie odpowiada za zaginięcie przesyłki z winy Poczty Polskiej.
15. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości nagrody.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w
formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci
komórkowej.
17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatorów w celach związanych z przeprowadzaniem
Konkursu
18. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
19. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym regulaminie.

