
Regulamin konkursu SMS-owego "Miss portEl.pl 2017"

§ 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 
losowych i zakładach wzajemnych. Organizatorem konkursu jest Elbląska Gazeta Internetowa 
portEl.pl, z siedzibą w Elblągu, ul. 1 Maja 1 C. Konkurs trwa od 4 kwietnia 2017 do 20 kwietnia 
2017, do godz. 12. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest uprawniona 
do użytkowania telefonu w sieci komórkowej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności 
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela 
ustawowego na uczestnictwo w konkursie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy 
Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Używane w 
regulaminie pojęcie SMS oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego 
Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs polega na wysłaniu numeru kandydatki, która zdaniem uczestnika powinna otrzymać tytuł 
Miss portEl.pl. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS-a o treści DPMISSxx na numer 
71624, gdzie xx jest numerem podanym przy zdjęciu pokazanym w dziale fotoreportaży (np. 
DPMISS15, gdy Uczestnik konkursu chce zagłosować na kandydatkę oznaczoną numerem 15). 
Całkowity koszt jednego SMS to 1,23 zł brutto (w tym 23% VAT) we wszystkich polskich sieciach 
telefonii komórkowej. W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a ustalenie 
zwycięzców będzie dokonywane jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego wysłano 
wiadomość, na podstawie raportów dostarczonych przez system obsługujący konkurs. Po wysłaniu 
SMS-a z odpowiedzią uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w 
konkursie.

§ 3. Nagrody
§ 3.1. Nagrody dla uczestników konkursu

Organizator przyzna w konkursie nagrodę główną w postaci talonu o wartości 200 zł, który można 
zrealizować w Salonie Jubilerskim AGAT, mieszczącym się przy ul. Żeromskiego 2 w Elblągu. 
Dodatkowo przyznanych zostanie 5 nagród w postaci podwójnych zaproszeń na galę finałową Miss 
Ziemi Elbląskiej, która odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku Teatrze im. Aleksandra Sewruka. 
Nagrodę główną otrzyma Uczestnik konkursu wyłoniony wg procedury przedstawionej w § 4. 
Zaproszenia na galę otrzymają osoby, których SMS wysłany zostanie jako 50, 100, 150, 200 oraz 
ostatni. Organizatorzy konkursu skontaktują się telefonicznie ze zdobywcami nagród 20 kwietnia 
2017 roku. Zaproszenia na galę należy odebrać osobiście do dnia 21 kwietnia 2017 do godz. 16 w 
siedzibie Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, w Elblągu przy ul. 1 Maja 1 C.

§ 3.2. Nagrody dla Miss portEl.pl

Organizator przyzna kandydatce, która uzyska największą liczbę głosów w konkursie nagrodę 
główną w postaci talonu o wartości 500 zł, który można zrealizować w Salonie Jubilerskim AGAT, 
mieszczącym się przy ul. Żeromskiego 2 w Elblągu. Dodatkowo Miss portEl.pl otrzyma 



zaproszenie dla 2 osób do kawiarni Wyspa Skarbów lub Black or White Coffe & Cocktails (2 kawy 
z ciastem).

§ 4. Wyłonienie laureata nagrody głównej spośród uczestników głosowania

Wyłonienie laureata nagrody spośród uczestników głosowania odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku 
w siedzibie Organizatora, według poniższych zasad: Organizator przy pomocy systemu 
informatycznego do obsługi SMS-ów wyłoni Uczestnika, który wysłał SMS-a najszybciej po 
dowolnej pełnej godzinie zegarowej w trakcie trwania konkursu. W przypadku odnotowania dwóch 
i więcej jednakowych czasów wybrany zostanie Uczestnik, który został zarejestrowany w systemie 
jako pierwszy. Przedstawiciel komisji połączy się telefonicznie z kandydatem do wygranej. 
Warunkiem uzyskania prawa do wygranej jest odebranie telefonu, potwierdzenie uczestnictwa w 
konkursie i udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące wyborów Miss Elbląga. W 
przypadku braku możliwości zrealizowania połączenia telefonicznego (połączenie nie zostanie 
uzyskane po dwóch próbach trwających cztery sygnały) lub niepoprawnej odpowiedzi na pytanie 
wiedzowe, przedstawiciel komisji powtarza procedurę, dzwoniąc do następnego w kolejności 
Uczestnika konkursu wg wspomnianego powyżej kryterium, aż do momentu, w którym uzyskane 
zostaną: połączenie oraz poprawna odpowiedź na pytanie wiedzowe. .

§ 5. Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 
pisemnej, na adres Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, 82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1 C, w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, 
dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i 
powód reklamacji. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: 
Przewodnicząca: Natalia Szrama. Zastępca Przewodniczącego: Anetta Magdziak-Gęsicka. 
Sekretarz: Monika Milewska. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem 
poczty, decyduje data doręczenia. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez 
Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. Decyzja 
Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Postanowienia końcowe

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść 
konkursu. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym 
Organizatora.
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