
 

   

Regulamin Promocji „Bilet do Centrum Nauki Kopernik po doładowaniu” („Regulamin Promocji”) 
(wersja obowiązująca od dn. 8.05.2017 r.) 

  
§ 1 Opis Promocji 

1. Promocja „Bilet do Centrum Nauki Kopernik po doładowaniu” („Promocja”) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 

(„POLKOMTEL”) i adresowana do abonentów korzystających z oferty na kartę („Abonenci”), posiadających status: 

a) Abonenta Na Kartę (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę); 

b) Abonenta Simplus/Sami Swoi (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla 

Abonentów Simplus/Sami Swoi);   

c) Abonenta 36.6 (w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL  sp. z o.o. dla Abonentów 36.6) 

- zwanych dalej „Abonentami”. 

2. Z promocji może skorzystać Abonent, który nie dokonał doładowania kanałami wskazanymi w § 2 w pkt 3 w ciągu ostatnich 365 dni. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 8.05.2017 r. do 31.05.2017 r. (,,Okres Trwania Promocji”). 

4. W ramach Promocji w okresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 100 (stu) pierwszym Abonentom, którzy spełnią warunki, o których mowa w § 

2 poniżej zostanie przyznany kod uprawniający do jednorazowego otrzymania podwójnego biletu wstępu do Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie („Kod”). 

 

§ 2 Zasady otrzymania i korzystania z Kodu 

1. W celu otrzymania Kodu Abonent powinien: 

a) w Okresie Trwania Promocji znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (posiadać aktywne konto) oraz 

b) w Okresie Trwania Promocji wysłać SMS-a o treści CNK pod numer 80007 oraz 

c) w Okresie Trwania Promocji, po wysłaniu SMS-a, o którym mowa w lit. b powyżej, dokonać zasilenia swojego konta kwotą o wartości co 

najmniej 30 zł brutto kanałem elektronicznym.  

2. Abonent może otrzymać Kod tylko jeden raz, o przyznaniu Kodu decyduje kolejność dokonania zasileń na kwotę 30 zł, o których mowa w ust. 1 
lit. c powyżej. 

3. Aby otrzymać Kod Abonent uprawniony do skorzystania z Promocji powinien dokonać doładowania konta po raz pierwszy od 365 dni poprzez:  

a) jedną z następujących stron internetowych: www.doladujplushbezlimitu.pl, www.doladuj.plus.pl, www.facebook.com/plus, www.bm.pl, 

www.doladowania.pl, www.agadka24.pl, www.tutajdoladuj.pl, www.doladowania.payu.pl, www.mpay.pl lub  

b) jedną z następujących stron internetowych banków: www.plusbank24.pl, Inteligo, PKO BP, Banku Pocztowego, BPH Sez@m, BZWBK24, 

www.bzwbk24.pl, www.mbank.pl, MultiBanku, Banku Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, BOŚ Banku, Banku BGŻ, VW Banku, Credit 

Agricole Bank Polska SA, BNB Paribas Banku, Banku Millennium, Getin Banku, Raiffeisen Polbanku, Eurobanku, Deutsche Banku, 

Meritum Banku, Alior Banku, T-Mobile usługi Bankowe, jednym z dostępnych na ww. stronach internetowych sposobów (systemów) 

doładowań lub  

c) za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banków Spółdzielczych obsługiwanych przez Blue Media SA lub  

d) za pośrednictwem aplikacji mobilnej mPotwór dostępnej m.in. na stronie internetowej www.plus.pl/mpotwor oraz aplikacji lub aplikacji 

mobilnych mPay, doładowania.pl z możliwością pobrania ze sklepów Google Play oraz App Store,  

e) za pośrednictwem aplikacji mobilnej mBanku dostępnej na stronie www.mbank.pl/aplikacja-mobilna. 

4. Kod zostanie przesłany wiadomością SMS do 72 godzin po zasileniu konta.  
5. Kod należy wykorzystać do 18.02.2018 r. (po upływie tego terminu Kod nie będzie uprawniał do odebrania biletów wstępu). 
6. Kod weryfikowany jest w kasie Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Po pozytywnej weryfikacji Kodu, 

Abonent uprawniony jest do otrzymania w kasie biletowej dwóch biletów wstępu uprawniających do wstępu na wystawy Centrum Nauki 
Kopernik (z wyłączeniem seansów w planetarium, warsztatów familijnych, zajęć w laboratoriach i imprez z cyklu „Wieczory dla dorosłych”), na 
który dostępne będą jeszcze bilety. Bilety ważne będą jedynie w dniu, w którym zostały wydane. Bilety zostaną wydane jedynie w miarę 
dostępności miejsc. W razie braku możliwości otrzymania biletów w wybranym dniu, Abonent ma możliwość wymiany Kodu na bilety w innym 
dniu, najpóźniej do dnia 18.02.2018 r. 

7. Bilet otrzymany na podstawie Kodu nie podlega zwrotowi ani wymiany na gotówkę.  

 

                                                        
1 POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, REGON: 011307968, kapitał 

zakładowy 3 525 300 000 PLN, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: 

bok@plus.pl 



 

   

§ 4 Informacje dodatkowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 

W kwestiach dotyczących wykorzystania pobranych biletów i wstępu do Centrum Nauki Kopernik zastosowanie mają regulaminy i procedury 

obowiązujące w Centrum Nauki Kopernik. 

2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.plus.pl oraz w siedzibie POLKOMTEL. 

 


