Regulamin konkursu „KUPUJ w MANY MANY”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu zwanego dalej Konkursem jest ATM NEXT Spółka Akcyjna z siedzibą 00-807
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, zgłoszona do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa za numerem KRS:
0000608661, REGON: 364019888, NIP: 5223058364 wysokość kapitału akcyjnego: 1.010.010,00 złotych, kapitału
zapasowego: 1.740.000,00 złotych, łącznie kapitały opłacone: 2.750.010,00 złotych./Organizator/
2. Konkurs będzie trwał od 15.05.2018 r. do 13.06.2018 r. włącznie (dalej „Czas Konkursu”).
3. W Konkursie mogą wziąć udział Klienci, którzy w Czasie Konkursu dokonali zakupu dowolnego zakupu w Kiosku
Finansowym ManyMany zlokalizowanym przy ulicy Broniewskiego 28 01-771 Warszawa lub przy ulicy Światowida
57 03-144 Warszawa oraz zgłosili swój udział w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu, (zwani dalej
„Uczestnikiem”).
4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) Pracownicy Spółki ATM Next;
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
7. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
a) Kiosk MANMANY – Kiosk Finansowy oferujący automatyczne doładowania do gier, telefonów komórkowych,
gry, programy użytkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne i pożyczki
b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i
Finansowym ManyMany.

nabyła dowolny produkt z dostępnej oferty w Kiosku

c) Produkt – dowolny produkt z dostępnej oferty w Kiosku Finansowym ManyMany
d) Hasło – Hasło przesłane SMS-em na nr 732-120-008 odpowiadające na pytanie – Dlaczego warto kupować w
Kioskach Finansowych Many Many ?
e) Strona Internetowa – oznacza stronę internetową www.manymany.pl.
f) Nagroda – oznacza nagrodę w kwocie 100 zł przekazaną w formie kodu paysafecard na numer telefonu, z
którego zwycięzca konkursu prześle nagrodzone hasło. Organizator przyzna maksymalnie 30 nagród po 100
złotych w formie kodów paysafecard ,tj. jedną nagrodę dla zwycięzcy w każdym z dni Czasu Konkursu.
g) Kod paysafecard - elektroniczna metoda płatności przeznaczona do użytku w sklepach internetowych i bazująca
na systemie pre-paid.
§ 2. Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem, jest osoba spełniająca wszystkie wymagania określone w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu czuwać będzie 2-osobowe
Jury powołane przez Organizatora, składające się z Członka Zarządu Spółki ATM Next oraz jednego z
Akcjonariuszy Spółki ATM Next S.A..
3. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy:
a/ w terminie do 24 godzin od chwili zakupu Produktu wysłać SMS pod numer telefonu 732-120-008 w treści
wpisując datę i godzinę zakupu (widniejące na potwierdzeniu zakupu wydrukowanego z Kiosku Finansowego Many
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Many) oraz konkursowe hasło odpowiadające na pytanie: Dlaczego warto kupować w Kioskach Finansowych Many
Many ? (dalej „Zgłoszenie Konkursowe SMS”). Koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora
Przykład:
15.06.2018 14:24 Bo cenię swój czas i wygodę.
lub
a/ w terminie do 24 godzin od chwili zakupu Produktu wysłać wiadomość za pośrednictwem Kiosku MANYMANY
w treści wpisując datę i godzinę zakupu (widniejące na potwierdzeniu zakupu wydrukowanego z Kiosku
Finansowego Many Many), numer telefonu komórkowego, na który zostanie przesłana ewentualna nagroda oraz
konkursowe hasło odpowiadające na pytanie: Dlaczego warto kupować w Kioskach Finansowych MANYMANY ?
(dalej „Zgłoszenie Konkursowe SMS”).
Przykład:
15.06.2018 14:24 Bo cenię swój czas i wygodę.
4. Bez względu na liczbę wysłanych Zgłoszeń Konkursowych SMS przez Uczestnika brane pod uwagę będzie tylko
to Zgłoszenie Konkursowe SMS, które zostanie wysłane jako pierwsze w terminie do 24 godzin od chwili zakupu
danego produktu w Kiosku Finansowym Many Many.
5. Uczestnik może wysłać zgłoszenie do każdego zakupionego produktu w trakcie trwania konkursu.
6. Podstawowymi kryteriami wyboru przez Jury zwycięzcy Konkursu jest oryginalność i pomysłowość odpowiedzi
w Zgłoszeniu Konkursowym. Treść odpowiedzi nie może naruszać przyjętych norm obyczajowych, w szczególności
dotyczyć treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Wybór zwycięzcy Konkursu jest uznaniową
decyzją Jury.
7. W każdym dniu Czasu Konkursu wyłoniony zostanie przez Jury jeden zwycięzca, który otrzyma jedną z
trzydziestu Nagród.
8. O wygranej w Konkursie i prawie do Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany SMS-em na nr telefonu, z
którego dokonano zgłoszenia, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po wyłonieniu zwycięzcy.
9.Uczestnik, w związku z powiadomieniem o wygranej w Konkursie i prawie do Nagrody, wyraża zgodę na
wykorzystanie przez ATM Next S.A. w kontaktach marketingowych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących zgodnie z Ustawa Prawo telekomunikacyjne .
10. Wydanie Nagrody przewidzianej w Konkursie nastąpi w terminie do 21 dni od dnia dokonania wyboru
zwycięskiego Uczestnika przez Jury.
11. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia (który podano w
zgłoszeniu na Kiosku MANYMANY).
12.. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego, niż opisano to w Regulaminie, sposobu
wydania Nagrody.
13,. Prawa do Nagród nie można przenosić na osoby trzecie.
13. Jeden numer zgłoszeniowy może zostać nagrodzony jeden raz w trakcie trwania konkursu „KUPUJ w MANY
MANY”
§ 3. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące zasad i przebiegu Konkursu składać
a) e-mailem na adres: kontakt@atmnext.pl z dopiskiem „Reklamacja KONKURS” lub
b) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: https://manymany.pl/
c) telefonicznie pod numerem: 22 255 20 40
d) listownie na adres: ATM Next Spółka Akcyjna 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96
w terminie do dnia 15.07.2018

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji /ewentualnie adres e-mail/ Uczestnika
oraz datę i godzinę zakupu Produktu, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Uczestnika
w zakresie naruszenia Regulaminu przez Organizatora oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia
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reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis
Uczestnika..
3. Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie wskazanej jako
preferowana przez Klienta.
§ 4. Prawa autorskie
1. Odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w Zgłoszeniu Konkursowym SMS oraz wszelkie inne materiały
stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (dalej „Utwór”).
2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, że jest wyłącznym autorem zgłaszanego premierowego /nie publikowanego wcześniej/ hasła
Utwóru.
3. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, oświadczenia, że Uczestnik jest uprawniony
do korzystania i rozporządzenia Utworem w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz oświadczenia,
że Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z
Utworem.
4.Organizator nie nabywa majątkowych praw autorskich do nagrodzonych haseł a w przypadku ,jeśli Organizator
będzie zainteresowany ich posiadaniem ,przeniesienie tych praw może nastąpić na mocy odrębnej umowy
zawartej z Uczestnikiem i/lub jego przedstawicielem ustawowym i w zakresie w niej określonym.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia
przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.
8. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi,
związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Utwór Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi
wszelkie uzasadnione roszczenia.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagród z przyczyn leżących po stronie
Uczestników.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora,.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu,
przetwarzanych w związku z Konkursem jest ATM NEXT Spółka Akcyjna z siedzibą 00-807 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 96. Dane -numer telefonu Uczestnika przetwarzane będą , w celu realizacji Konkursu, w tym w celu
wydania nagród, a w celu rozpatrywania reklamacji.- imię, nazwisko, ,adres Uczestnika Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i jego realizacji a w przypadku reklamacji – do jej
rozpatrzenia. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania. oraz
prawo żądania ich usunięcia .Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:
a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących usług
świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek
orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej, wpływających na usługi świadczone przez
Organizatora.
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