Aneks nr 1 z dnia 21 grudnia 2020 roku do
REGULAMINU Akcji Charytatywnej "Play dla WOŚP"
§1
Z uwagi na zmianę terminu 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wprowadza się
następujące zmiany w Regulaminie Akcji Charytatywnej "Play dla WOŚP" (dalej Regulamin):
1. § 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Akcja rozpoczyna się ̨ w dniu 10 grudnia 2020 roku o godzinie 18:00 i trwa do 31
stycznia 2021 roku do godziny 20:00.”
2. § 3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„2. W celu wzięcia udziału w Akcji, Abonent:
a. korzystający z oferty na kartę ̨ lub oferty mix powinien zalogować się do aplikacji
Play24 i doładować konto dowolną kwotą w terminie od 10 grudnia 2020r. do
31 stycznia 2021r.
b. korzystający z oferty abonamentowej powinien zalogować się do aplikacji
Play24 i opłacić należności wynikające z rachunku telekomunikacyjnego lub
faktury w terminie od 10 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.”
3. § 3 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„5. Przekazanie Obdarowanemu Dotacji zostanie dokonane w terminie do dnia
31.01.2021.”
§2
Prostuję się oczywistą omyłkę w § 3 ust. 3 Regulaminu nadając mu następujące brzmienie:
„3. Organizator za każde doładowanie lub uregulowanie faktury, o których mowa w ust. 2
́ powyżej przekaże Obdarowanemu na cele charytatywne w ramach 29 finału
(„Aktywność”)
WOŚP 1 złotówkę.̨ Ostateczna kwota Dotacji zależna jest od ostatecznej liczby Aktywności,
jednak kwota Dotacji nie będzie większa niż̇ 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych.”
§3
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§4
Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REGULAMIN Akcji Charytatywnej "Play dla WOŚP"
§1. Organizator
Organizatorem Akcji i jednocześnie darczyńcą jest P4 Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie 02-677, ul. Wynalazek 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, Regon 015808609, NIP 951-21-20-077, o
kapitale zakładowym 48.856.500,00 PLN („Organizator”).
2. Obdarowanym jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska
19c, 02-738 Warszawa, KRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-30-03-700, REGON
1.

010168068 na rzecz którego Partner, po zakończeniu Akcji, przekaże środki pieniężne
(„Dotacja”).
§2. Czas Trwania Akcji
Akcja rozpoczyna się w dniu 10 grudnia 2020 roku o godzinie 18:00 i trwa do 10 stycznia
2021 roku do godziny 20:00.
§3. Zasady Akcji
1. Akcja skierowana jest do:
a. abonentów ofert na kartę w Play;
b. abonentów oferty mix w Play, którzy są konsumentami;
c. abonentów oferty abonamentowej w Play, którzy są konsumentami; których dalej
nazywamy łącznie „Abonentami“).
2. W celu wziącia udziału w Akcji, Abonent:
a. korzystający z oferty na kartę lub oferty mix powinien zalogować się do aplikacji
Play24 i doładować konto dowolną kwotą w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 10
stycznia 2021 r.
b. korzystający z oferty abonamentowej powinien zalogować się do aplikacji Play24 i
opłacić należności wynikające z rachunku telekomunikacyjnego lub faktury w
terminie od 10 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r.
3. Organizator za każde doładowanie lub uregulowanie faktury, o których mowa w ust.
2 („Aktywność“) powyżej przekaże Obdarowanemu na cele charytatywne w ramach
29 finału WOŚP 1 złotówkę. Ostateczna kwota Dotacji zależna jest od ostatecznej
liczby Aktywności, jednak kwota Dotacji nie będzie większa niż 500.000,00 (pięćset
tysięcy) złotych.
4. Ewentualne późniejsze, dokonane po zakończeniu Akcji, Aktywności nie będą miały
wpływu na wysokość Dotacji ustalonej zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. Przekazanie Obdarowanemu Dotacji zostanie dokonane w terminie do dnia
31.01.2021.
6. Strona Akcji: https://playdlawosp.pl/, na której dostępny będzie niniejszy Regulamin
oraz informacje o Akcji, zostanie zamknięta nie wcześniej niż po upływie 21 dni od
dnia opublikowania wyniku Akcji.
§4. Postanowienia końcowe
1. W celu umożliwienia Uczestnikom kontaktu z Organizatorem, w tym złożenia
ewentualnych reklamacji, Organizator udostępnia adres e-mail:
kontakt@playdlawosp.pl
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia,
przerwania lub odwołania Akcji. W takim przypadku Organizator poinformuje o
powodach zaistniałych zmian lub zaproponuje inną formę akcji

