REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW SMS-owych W „Echu Katolickim”
§1
1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu:
a) Organizator/Wydawca - Siedlecka Oficyna Wydawnicza „Podlasie” Sp. z o.o., ul. Bp. I.
Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce.
b) Czasopismo - oznacza wydawany przez Wydawcę tygodnik o zasięgu regionalnym pod tytułem
„Echo Katolickie”.
c) Serwis - oznacza prowadzony przez Wydawcę portal internetowy www.echokatolickie.pl.
d) Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która chce wziąć udział w konkursie sms-owym
ogłaszanym na łamach tygodnika „Echo Katolickie” oraz stronie www.echokatolickie.pl poprzez
wysłanie smsa z telefonu komórkowego sieci Operatora na Numer SMS.
e) Numer SMS - oznacza numer służący do wysyłania odpowiedzi konkursowych w konkursach
zamieszczanych na łamach „Echa Katolickiego” oraz stronie www.echokatolickie.pl;
f)

Operator

- osoba

prawna

świadcząca

usługi

bezprzewodowej telefonii

komórkowej

telekomunikacyjnej, w szczególności takie podmioty jak: Polkomtel SA, PTK Centertel, Tmobile Sp. z o.o.
g) Regulamin - niniejszy regulamin usługi określający warunki realizacji usługi.
h) Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie – Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

&2
1. Organizatorem konkursów, głosowań, SMS-owych w tygodniku „Echo Katolickie” jest Siedlecka
Oficyna Wydawnicza „Podlasie”. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z
niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi SMS konkurs dla tygodnika „Echo
Katolickie, wydawanego przez Siedlecką Oficynę Wydawniczą „Podlasie” sp. z o.o. z siedzibą w
Siedlcach, ul. Bp. I. Świrskiego, 00-110 Siedlce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146721, REGON:
005184878, NIP: 821-000-82-71.
&3
ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Usługa jest przeznaczona dla Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Celem usługi jest umożliwienie użytkownikom sieci telefonii komórkowej udziału w konkursach
organizowanych przez tygodnik „Echo Katolickie”.
3. Korzystać

z

usługi

może

każda

osoba

uprawniona

do

użytkowania

telefonu

we

wszystkich sieciach komórkowych z wyłączeniem gadu air.
4. Wiadomość SMS musi zawierać podany na stronie www serwisu prefiks identyfikujący serwis.

5. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wysłać na numer 7168 SMS z odpowiedzią na
zadane pytanie, poprzedzoną prefiksem „ECHO”.
6.

Całkowity koszt jednego SMSa wysłanego na numer wskazany w punkcie 5 &3 wynosi 1,23 zł
(1,00 zł netto + VAT) we wszystkich sieciach telefonii komórkowej z wyłączeniem gadu air.

7.

Wysyłając Wiadomość SMS, Użytkownik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz akceptuje
odpowiednie postanowienia ogólnego regulaminu świadczenia usług przez Wydawcę.

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursach
1. Konkursy przeznaczone są dla czytelników „Echa Katolickiego” i są ogłaszane na łamach
tygodnika oraz na stronie internetowej www.echokatolickie.pl.
2. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w
Konkursie.
3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy „Echa Katolickiego” oraz
członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi - za pomocą SMSa pod wskazany numer 7168 na zadane na łamach tygodnika pytanie we wskazanym terminie, według wskazanego
schematu. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 160 znaków.
5. Po wysłaniu SMSa konkursowego uczestnik otrzyma smsa zwrotnego o treści:

Echo Katolickie: Dziekujemy za udział w konkursie. Zwyciezcow poinformujemy o wygranej za
pomoca SMS. Regulamin: www.echokatolickie.pl
6. W przypadku, gdy uczestnik przyśle smsa poza czasem konkursu, otrzyma SMSa o treści:

Echo Katolickie: Dziękujemy za zgłoszenie, ale konkurs jeszcze sie nie rozpoczal. Sprawdz
termin w gazecie i wyslij ponownie. Regulamin: www.echokatolickie.pl
7. Zwycięzcą zostaje autor/autorzy SMSa wybranego przez Komisję Konkursu zawierającego
najciekawszą/najzabawniejszą/najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe.
8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą SMSa, w którym będzie również
znajdowała się prośba o kontakt z Organizatorem w celu ustalenia warunków odbioru
nagrody:

Echo Katolickie: Gratulujemy wygranej! Skontaktuj sie w ciagu 3 dni z redakcja: 256444800
lub ogloszenia@echokatolickie.pl. Regulamin: www.echokatolickie.pl
9. Nagrody - wydawnictwa książkowe, płyty CD, płyty DVD, kosmetyki, drobne AGD, kupony - są
każdorazowo przyznawane w ilości i rodzaju zgodnym z treścią informacji ogłoszonej na
łamach tygodnika „Echo Katolickie” lub na stronie www.echokatolickie.pl.

10. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty
760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. Zmianami),
nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego. Jeśli przekracza wartość
760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy tygodnika
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub
zestawu).
11. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
12. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli odpowiedzi, nagroda nie zostanie
przyznana.
13. W wypadku konieczności nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem konkursu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń. Jakiekolwiek
roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry
techniczne połączeń telefonicznych.
14. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych organizatorowi w celu realizacji
uprawnień wynikających z nagrody.
15. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie organizatora bądź zostanie ona wysłana do
zwycięzcy.

§5
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i
powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data
doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od
daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje będą wiążące i ostateczne.

§6
Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu
spoczywa na trzyosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w
razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor

Naczelny „Echa Katolickiego” sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez „Echo
Katolickie”.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w
tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione
podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§7
Postanowienia końcowe
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca i obowiązuje bezterminowo.
5. W uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do
regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od
momentu

umieszczenia

regulaminu

w

zmienionej

formie

na

stronie

organizatora

www.echokatolickie.pl.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w tygodniku
„Echo Katolickie”, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu.
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
www.echokatolickie.pl.
9. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

regulaminem

zastosowanie

będą

miały

