
 

  

Regulamin quizu „Zielony Pomarańczowy” 

z dnia 04.06.2021r. 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Quizu „Zielony Pomarańczowy” (dalej „Konkurs”) jest Orange Polska S.A.  

z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260250995, REGON 012100784, której 

kapitał zakładowy wynosi: 3 937 072 437,00 złotych (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na forum Nasz Orange pod adresem nasz.orange.pl 

(zwanym dalej Forum). 

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (zwanych dalej „Uczestnikami”)  

i jest wiążący dla obydwu stron. 

 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum nasz.orange.pl 

(dalej zwanym „Forum”). 

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Konkurs trwa od dnia 05.06.2021 r. do dnia 12.06.2021 r. do godziny 23:59. 

4. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez wysłanie kompletnego zgłoszenia 

konkursowego (dalej „Zgłoszenie”) zgodnie z § 4 Regulaminu na adres mailowy: 

NaszOrange@orange.com.  

5. Wysyłka Zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.  

6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora  

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami   

w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy. 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestników do udziału  

w Konkursie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, jeżeli Uczestnik naruszył   

jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub Regulaminu i Zasad Forum. 

 

§ 3  

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  

w celu dokonania oceny wyników Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu,  

Organizator powołał komisję konkursową składającą się z członków Zespołu Nasz 

Orange (dalej zwaną „Komisją”). 

 

§ 4  

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się 05.06.2021 r. i będzie trwać do dnia 12.06.2021 r. do godziny 23:59.   

2. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem”) polega na udzieleniu odpowiedzi na 8 pytań 

quizowych nawiązujących do 8 artykułów o tematyce ekologicznej (dalej zwanych Artykułami) 

publikowanych na Forum przez Zespół Nasz Orange w każdym dniu trwania Konkursu. 

3. Linki do Artykułów oraz treść pytań będą pojawiały się każdego dnia w Ogłoszeniu 

konkursowym widocznym na stronie głównej Forum. 

4. Odpowiedź konkursową (Zgłoszenie) należy przesłać na adres: NaszOrange@orange.com nie 

później niż do dnia 15.06.2021 r. do godziny 23:59.  

5. Kompletne Zgłoszenie powinno zawierać:  

5.1. Odpowiedzi na pytania quizowe zgodnie z kolejnością publikowanych pytań (format: 

treść pytania + treść odpowiedzi) 

5.2. Tytuł maila: Konkurs „Zielony Pomarańczowy” 

5.3. Nick na forum 

6. Każdy z Uczestników może przesłać jedno Zgłoszenie. W przypadku dostarczenia do 

Organizatora większej ilości Zgłoszeń, pod uwagę zostanie wzięte to, które dotrze jako 

pierwsze. 

7. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania. Niedozwolone jest wzajemne 

przekazywanie odpowiedzi konkursowej przez Uczestników. 

8. Niedozwolone jest multiplikowanie kont przez tego samego Uczestnika w celu 

zwielokrotnienia szansy na wygraną w Konkursie. Komisja zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji poprawności w tym zakresie przy użyciu dostępnych narzędzi. 
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§ 5 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW  

 

1. W Konkursie wyłonionych zostanie 10 Zwycięzców (lub mniej w przypadku mniejszej liczby 

poprawnych  Zgłoszeń),  którzy  jako  pierwsi  prześlą  na  wskazany w § 4 adres  mailowy 

kompletne Zgłoszenie z poprawnymi odpowiedziami na pytania quizowe. 

2. O wygranej decyduje w pierwszej kolejności ilość poprawnych odpowiedzi, w drugiej czas 

przesłania Zgłoszenia. 

3. Za czas przesłania Zgłoszenia uznaje się datę i godzinę zarejestrowania wiadomości 

na  skrzynce mailowej Organizatora wskazanej w § 4. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, których przesłanie nie powiodło się 

lub zostało opóźnione.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty wynikające z błędnego 

zaadresowania lub niekompletności Zgłoszeń wskutek nieprawidłowego działania 

komputerów, wirusów, błędów i innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Forum do dnia 18.06.2021 r. 

 

 

§ 6 

NAGRODA W KONKURSIE 

 

1. Nagrodami w Konkursie dla każdego Zwycięzcy są dwa pakiety danych po 20GB o łącznej 

wartości 90 zł. 

2. Pierwszy pakiet 20GB danych jest do wykorzystania w ofercie indywidualnej z abonamentem 

lub na kartę Orange (dalej: Pakiet Orange). 

2.1. Pakiet Orange jest do wykorzystania po zużyciu  pakietów zgromadzonych  wcześniej  

przez Zwycięzcę  na  wskazanym  przez  niego  numerze usługi. 

2.2. Zwycięzca zobowiązany jest do wskazania należącego do niego numeru telefonu w 

ofercie indywidualnej  

2.3. w sieci Orange (z wyłączeniem NJU Mobile i Orange Flex), który zostanie zasilony 

Pakietem danych. 

2.4. Uczestnik przekazuje wybrany numer telefonu na adres mailowy: 

NaszOrange@orange.com wskazując jednocześnie  imię i nazwisko  jego właściciela oraz 

dane weryfikacyjne w zależności od oferty (kod klienta, kod abonencki lub kod PUK). 

Brak danych weryfikacyjnych uniemożliwi przekazanie Nagrody. 

2.5. Wskazany  numer  w  ofercie  abonamentowej, na który zostanie przekazana Nagroda, 

zostanie  zasilony  pakietem  danych  w  pierwszym  dniu  okresu rozliczeniowego  pod 

warunkiem spełnienia przez Zwycięzcę warunków (§ 6, pkt. 2.2 i 2.3).  
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2.6. Numer w ofercie na kartę zostanie zasilony niezwłocznie po przekazaniu przez Zwycięzcę 

wszystkich potrzebnych danych. 

 

3. Drugi pakiet danych jest do wykorzystania w ofercie Orange Flex (dalej: Pakiet Flex). 

3.1. Pakiet Flex będzie przyznany w formie jednorazowego kodu do wykorzystania  

w dowolnym Planie w Orange Flex (dalej zwany Kodem). 

3.2. Kod uprawnia do otrzymania dodatkowego pakietu 20 GB za 0 zł ważnego przez 30 dni 

od jego aktywacji. 

3.3. Kod można aktywować do 31.08.2021 r. 

3.4. Aby skorzystać z Kodu należy: 

3.4.1. korzystać z usługi Orange Flex jako konsument, 

3.4.2. wejść do sekcji Kody promocyjne w Moim profilu w aplikacji Orange Flex, 

3.4.3. wpisać Kod i aktywować Promocję. 

3.5. Pakiet 20 GB jest aktywny przez 30 pełnych kolejnych dni od chwili włączenia usługi. 

Niewykorzystane w tym okresie GB z Pakietu 20 GB przepadają. 

3.6. GB nie można przesyłać w ramach funkcjonalności „Przekaż GB” dostępnej w usłudze 

Orange Flex. 

3.7. Pakiet 20 GB jest do wykorzystania tylko na terenie Polski i nie powiększa limitu GB 

dostępnego w roamingu w strefie UE. 

3.8. Pakiet 20 GB będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności względem GB zawartych  

w Planie Flex. 

3.9. Wykorzystanie Pakietu 20 GB można śledzić na bieżąco w aplikacji Orange Flex  

w zakładce Promo GB. 

3.10. W przypadku posiadania aktywnych promocyjnych GB, skorzystanie z Kodu 

spowoduje zwiększenie obecnego pakietu. Data ważności, w przypadku, gdy ważność 

obecnego pakietu jest dłuższa, pozostanie taka sama. Jeżeli jest krótsza, to całość 

pakietu będzie ważna przez kolejne 30 dni. 

3.11. W kwestiach dotyczących Nagrody nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług 

telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex, Cennika usług Orange Flex i Polityki 

prywatności Orange Flex, Regulaminu Klubu Flex (beta).  

4. Do  wartości  Nagrody dla Zwycięzców zostanie  dodana  dodatkowa nagroda pieniężna  

w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. 

5. Kwota  dodatkowej  nagrody pieniężnej,  o  której  mowa w § 6 pkt. 4 nie  podlega  wypłacie  

na    rzecz Zwycięzcy,  lecz  przeznaczona  jest  na  zapłatę  podatku  należnego  z tytułu  

wygranej  Nagrody w Konkursie. 



6. Organizator,   jako  płatnik  podatku   dochodowego,   przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody 

potrąci i odprowadzi  do  właściwego  Urzędu  Skarbowego 10% zryczałtowany  podatek 

dochodowy od osób fizycznych należny z tytułu wygranej. 

7. W  związku  z  obowiązkiem  podatkowym  Zwycięzca  zobowiązany  jest  przesłać 

Organizatorowi   za   pośrednictwem   poczty      elektronicznej      na adres: 

NaszOrange@orange.com z dopiskiem w tytule e-maila Quiz „Zielony Pomarańczowy”  

w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości o wygranej,  informacje dotyczące Zwycięzcy 

niezbędne  w  celu  wypełnienia  obowiązków  podatkowych    przez    Organizatora –  

w szczególności: imię i nazwisko. 

8. Niezachowanie  terminu  wskazanego  w  powyższym ustępie,  podanie  nieprawidłowych 

danych,  o  których  mowa  w  ustępie  poprzednim,  a  także  inne  uchybienia  po  stronie  

Uczestnika powodujące niemożliwość przekazania Nagrody oraz spełnienia przez  

Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą Zwycięzcy prawa do niej. 

9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich czy wypłacenie 

równowartości Nagrody w gotówce. 

 

§ 7   

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem  danych osobowych,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  

o  ochronie danych  osobowych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  922)  jest  

Organizator.  Dane  osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

2. W  związku  z  prowadzeniem  Konkursu  zbierane  będą  od  Uczestników  następujące  ich  

dane osobowe:  adres  e-mail oraz nazwa użytkownika na Forum. W przypadku zwycięzców 

dodatkowo: numer telefonu wskazany do doładowania Pakietem Orange oraz imię   

i  nazwisko osoby, na którą zarejestrowany jest numer telefonu wskazany do przekazania 

Nagrody. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 

922).9.4.  Uczestnicy  mają  prawo  do  wglądu  do  swoich  danych  oraz  do  ich  poprawiania  

i  żądania  ich usunięcia.  Podanie  danych  osobowych  przez  Uczestników  jest  dobrowolne,  

jednakże  konieczne  do wzięcia  udziału  w Konkursie,  otrzymania  Nagrody lub  rozpatrzenia  

ewentualnych  reklamacji.  Dane osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane  nie  dłużej  niż  

to  będzie  konieczne  do  należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu 

dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz. U. z 2016r.,poz. 2032  z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 


