
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STARTER FANA” 

§1 AKCJA „STARTER FANA” 

1. Akcja promocyjna „Starter fana” (zwana dalej „Akcją”) skierowana jest do osób, które są 

fanami wskazanych poniżej youtuberów i śledzą na bieżąco profile tych youtuberów na 

kanałach Youtube, Facebook, Instagram i Snapchat. 

2. Organizatorem Akcji 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 

3. Youtuberzy, których dotyczy niniejsza Akcja to: Człowiek Warga, Blowek, Dismowskyy, Gimper, 

Hej Łobuzy, Jcob, JDobrowski, Karolek, Karol Poznansky, Leh, Mandzio, Manoyek, Martin 

Stankiewicz, MKRR, Naruciak, Nervarien, Wujek i Ciocia Liestyle (dalej „Youtuberzy”). 

§2 OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ „STARTER FANA” 

1. W celu wzięcia udziału w Akcji należy zamówić, a następnie dokonać Aktywacji wybranego 

specjalnego Zestawu Startowego z przypisanym do niego Numerem MSISDN (numerem 

telefonu) o wartości 3 zł brutto (zwany dalej „Zestaw”). Usługi świadczone są w ramach Oferty 

Play na Kartę Surf. 

2. Zestaw opatrzony jest wizerunkiem danego Youtubera wybranego przez Zamawiającego. 

3. Zestaw wysyłany jest na adres podany przez Użytkownika w formularzu umieszczonym na 

stronie: 

a) http://starterfana.pl/zdvpy 

b) http://starterfana.pl/blowek 

c) http:// starterfana.pl/disowskyy  

d) http://starterfana.pl/gimper 

e) http://starterfana.pl/hejlobuzy 

f) http://starterfana.pl/jcob 

g) http://starterfana.pl/jdobrowsky 

h) http://starterfana.pl/karolek 

i) http://starterfana.pl/karolpoznansky 

j) http://starterfana.pl/leh 

k) http://starterfana.pl/mandzio 

l) http://starterfana.pl/manoyek 

m) http://starterfana.pl/martinstankiewicz 

n) http://starterfana.pl/mkrr3 

o) http://starterfana.pl/naruciak 

p) http://starterfana.pl/nervarien 

q) http://starterfana.pl/liestyle 

 

4. Dane wymagane podczas składania zamówienia to: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, 

numer domu i mieszkania, miasto i kod pocztowy) oraz adres e-mail. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. 

5. Liczba Zestawów jest ograniczona.  

6. Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub 

zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy 

organizacji niniejszej Akcji, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, 

rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, 



osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym 

pożyciu. 

 

§3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ „STARTER FANA” 

1. Szczegółowe warunki Oferty dostępne są na stronie www.play.pl w dokumentach: 

a. Regulamin Oferty Promocyjnej Rok internetu za darmo dla Play na Kartę Surf: 

https://bit.ly/2vRAiHc  

b. Regulamin Oferty Promocyjnej Bonus na starterze dla Play na Kartę Surf: 

https://bit.ly/2I0TmVQ  

c. Regulamin Akcji – Zbieraj Punkty będąc w Play: https://bit.ly/2r2kCLL  

d. Regulamin Oferty Promocyjnej Stan Darmowy w Play: https://bit.ly/2qYN9Te  

2. Zamówienie Zestawu jest bezpłatne. Zamawiający nie ponosi kosztów jego dostarczenia. 

Operator dostarcza Zestawy wyłącznie na terytorium Polski.  

3. Zamówienia składa się za pośrednictwem strony: 

a) http://starterfana.pl/zdvpy 

b) http://starterfana.pl/blowek 

c) http:// starterfana.pl/disowskyy  

d) http://starterfana.pl/gimper 

e) http://starterfana.pl/hejlobuzy 

f) http://starterfana.pl/jcob 

g) http://starterfana.pl/jdobrowsky 

h) http://starterfana.pl/karolek 

i) http://starterfana.pl/karolpoznansky 

j) http://starterfana.pl/leh 

k) http://starterfana.pl/mandzio 

l) http://starterfana.pl/manoyek 

m) http://starterfana.pl/martinstankiewicz 

n) http://starterfana.pl/mkrr3 

o) http://starterfana.pl/naruciak 

p) http://starterfana.pl/nervarien 

q) http://starterfana.pl/liestyle 

4. Każdy Zamawiający za pośrednictwem ww. stron, może zamówić  maksymalnie 1 zestaw 

5. Aktywacji Zestawu można dokonać do dnia 10.05.2020 r. 

6. W przypadku stwierdzenia, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu 

jego zamówienie zostanie usunięte, a Zamawiający zostanie usunięty z dalszego udziału w 

Akcji.  

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach wymienionych w §3 ust. 3 niniejszego 

regulaminu. 

2. Niniejsza Akcja obowiązuje od 25.04.2018r. do 20.05.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. 

3. Reklamacje dotyczące realizacji wysyłki Zestawów przyjmowane są pod adresem e-mail 

kontakt@starterfana.pl. Reklamacja musi zawierać: 

a. Imię i nazwisko zgłaszającego 

b. Adres podany w formularzu na stronie 

c. Opis reklamacji 

http://www.play.pl/
https://bit.ly/2vRAiHc
https://bit.ly/2I0TmVQ
https://bit.ly/2r2kCLL
https://bit.ly/2qYN9Te
mailto:kontakt@starterfana.pl


4. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną na adres e-mail nadawcy 

zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

5. Administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych uczestników Akcji podanych w 

formularzach, o których mowa w §2 ust. 3 powyżej, jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(02-677) przy ul. Taśmowej 7. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Akcji, rozpatrywania 

reklamacji oraz w celach dowodowych. Uczestnicy Akcji posiadają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Organizator, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 uodo, powierzył przetwarzanie 

danych osobowych Zamawiających Plej spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 

128, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338644, NIP 113-277-83-98, REGON 142037355.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny (lecz jest konieczne dla wzięcia udziału 

w Akcji), a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i ich 

poprawiania. 

 

 


