REGULAMIN Akcji Charytatywnej
"Play dla WOŚP"
§1. Akcja
Akcja charytatywna, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej Akcją) jest
skierowana do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”).
2. Akcja przeprowadzany jest w ramach strony https://www.playdlawosp.pl.
3. W celu umożliwienia Uczestnikom kontaktu z Organizatorem, Organizator udostępnia
adres e-mail: kontakt@playdlawosp.pl.
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§2. Organizator
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Organizatorem Akcji jest spółka pod firmą Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wiertnicza 128, 02-952 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000338644, NIP: 113-277-83-98 wysokość kapitału
zakładowego: 57.000 PLN(„Organizator”).
Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji. Partner jest
wyłącznie odpowiedzialny za przekazanie Dotacji Obdarowanemu oraz prawidłowe
dokonanie rozliczeń skarbowo-podatkowych.
Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
Partnerem Akcji i jednocześnie darczyńcą jest P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
02-677, ul. Taśmowa 7, 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 („Partner”).
Obdarowanym jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska
19c, 02-738 Warszawa, KRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-30-03-700, REGON
010168068 na rzecz którego Partner, po zakończeniu Akcji, przekaże środki pieniężne
(„Dotacja”).
§3. Czas Trwania Akcji
Akcja rozpoczyna się w dniu 13 stycznia 2018 roku o godzinie 20:30 i trwa do
14 stycznia 2018 roku do godziny 20:30.

1

§4. Zasady Akcji
1. Aby wziąć udział w Akcji należy, na stronie www.playdlawosp.pl obejrzeć film w
postaci livestream („Film“) zaembedowany ze strony www.youtube.pl.
2. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad i
regulaminów obowiązujących użytkowników YouTube. Nieprzestrzeganie tychże
powodować będzie usuwanie treści sprzecznych z regulaminami lub ich nie
zamieszczanie.
3. Organizator, przez cały czas trwania Akcji będzie na bieżąco zliczał czas jaki Uczestnicy
oglądali Film, a następnie po zakończeniu Akcji podsumuje łączny czas jaki wszyscy
Uczestnicy poświęcili na oglądanie Filmu.
4. W zależności od łącznej długości oglądania Filmu przez Uczestników, Organizator
przekaże Obdarowanemu na cele charytatywne w ramach 26. finału WOŚP określoną
kwotę pieniędzy. Organizator jako przelicznik wyświetleń na środki pieniężne
przyjmuje dynamiczny algorytm uzależniony od intensywności ruchu generowanego
przez Uczestników.
5. Przekazanie Obdarowanemu Dotacji zostanie dokonane w terminie 30 dni od
zakończenia Akcji
6. Strona Akcji zostanie zamknięta nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia
opublikowania wyniku Akcji.
§5. Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, za pomocą których
Uczestnik może przystąpić do uczestnictwa w Akcji, chyba że zakłócenia te
spowodowane są nieprawidłowym działaniem sprzętu, aplikacji lub podmiotów, za
które Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, 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.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Dotacji
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
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