REGULAMIN KONKURSU MASKOTKI OXY CHMURKI
§1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu „Maskotki OXY Chmurki” zwanej dalej „Konkursem” jest OXYNET
S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658451, dla której
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 4 068 704,00, NIP
7822550871, REGON 302151490, zwana dalej „Organizatorem”.
§2. Postanowienia ogólne
1.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej
zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.01.2021 i trwa do 31.08. 2021.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora,
b) w Biurze Regionalnym Organizatora pod adresem ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław,
c) na stronie internetowej www.oxynet.pl/lista-aktualnosci
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t.j.
Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn. zm).
§3. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy konsument będący abonentem usług
świadczonych przez Organizatora, który w chwili przystąpienia do Konkursu nie posiada
zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora w wysokości wyższej niż jeden abonament
miesięczny zgodnie z umową abonencką, zwany dalej „Uczestnikiem”.
2. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby:
a) będące pracownikami Organizatora lub wykonujące usługi na rzecz Organizatora na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
b) najbliższych członków rodzin osób, o których mowa w lit. a powyżej.
5. Przez najbliższych członków rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. c powyżej, rozumie
się:

a) małżonków,
b) krewnych i powinowatych – do 2 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa,
c) osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
d) osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z
Regulaminem i jego akceptacją.

§4. Zasady Konkursu
1. Biorąc udział w Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe polegające na
polecaniu usługi dostępu do sieci Internet zakończonym skutecznym aktywowaniem usług
przez Organizatora:
a) w przypadku polecenia nowych abonentów - 2 (dwóch) nowych abonentów sieci
Oxynet.
b) w przypadku obecnych abonentów - 3 (trzech) obecnych abonentów którzy
korzystają z usługi dostępu do Internetu w ofercie Nowe Radio OXY i przejdą na
ofertę OXYNET FTTH II, OXYNET POPC II lub OXYNET FTTH OSIEDLA II.
c) polecenia 1 (jednego) nowego abonenta sieci Oxynet oraz 2 (dwóch) obecnych
abonentów którzy korzystają z usługi dostępu do Internetu w ofercie Nowe Radio
OXY i przejdą na ofertę OXYNET FTTH II, OXYNET POPC II lub OXYNET FTTH
OSIEDLA II.
2. Za nowych abonentów sieci Oxynet nie będą uznawane osoby, którym Organizator
zaprzestał świadczenia usług telekomunikacyjnych w związku z zaległościami tych osób w
płatnościach.
3. Polecenia usług Organizatora dla nowych i obecnych abonentów przez Uczestnika
przyjmowane będą do dnia zakończenia Konkursu tj. do 31.08.2021 r.
4. Aktywacja usług Organizatora dla nowych i obecnych abonentów musi nastąpić do dnia
20.09.2021 r.
5. Laureatami konkursu i zdobywcami nagród w postaci wybranej przez Laureata maskotki
OXY Chmurki zostaną wszyscy Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu polecili
usługę dostępu do sieci 2 (dwóm) nowym abonentom sieci Oxynet, lub 3 (trzem) obecnym
abonentom , którzy zmienili ofertę ( §4 pkt. 1 b), a polecenia te zakończyły się:
a) zawarciem przez nowych i obecnych abonentów wiążących umów abonenckich oraz
upływem ustawowego terminu 14 dni do odstąpienia przez nowych abonentów od tych
umów,

b) skutecznym aktywowaniem usług Organizatora dla nowych i obecnych abonentów w
terminie wskazanym w §4 pkt 4.
6. Za każdych poleconych 2 (dwóch) nowych , lub 3 (trzech) obecnych abonentów , którzy
zmienili ofertę a zostali skutecznie aktywowani (§4 pkt 4.) Laureatowi przysługuje odbiór 1
(jednej) wskazanej przez niego maskotki Oxy Chmurki, spośród 2 (dwóch) dostępnych do
wyboru maskotek.
7. Nagrody w Konkursie będą wydawane Laureatom na bieżąco w trakcie trwania Konkursu
oraz do 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu.
8. Laureat zobowiązany jest w/w okresie zgłosić Organizatorowi zamiar odebrania nagrody
drogą telefoniczną : 16 621 77 77 lub mailową: marketing@oxynet.pl
9. Laureaci zobowiązani są odebrać nagrodę osobiście w Biurze Regionalnym Organizatora
pod adresem ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław.
10. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody głównej przez Laureata
Organizator dopuszcza możliwość przekazania nagrody drogą pocztową na adres
zamieszkania Laureata.

§5. Nagrody
1. Nagrody w konkursie stanowią maskotki OXY Chmurki, każda o wartości około 25 zł
brutto.
2. Nagrody nie mogą być, na żądanie Laureata, wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani na
inną formę rekompensaty.

§6. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje co, do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do dnia 30.09. 2021 r.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres
marketing@oxynet.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Biura Regionalnego
Organizatora podany w § 3 Regulaminu lub osobiście w Biurze Regionalnym Organizatora.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację,
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z
uzasadnieniem.

