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Regulamin Programu „Odkorkuj miasto, odbierz nawigację
za darmo” dla abonentów sieci Play
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „Odkorkuj Warszawę, odbierz nawigację za darmo” dla abonentów
sieci Play (zwanego dalej „Programem”), jest NaviExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,
ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP
778-144-02-68, REGON: 300420224, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150 600 złotych
w całości opłacony (zwana dalej „Organizatorem”) przy współpracy z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, NIP: 9512120077,
REGON: 015808609, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 48 456 500 złotych w całości
opłacony (zwana dalej: „Play” lub „P4”).
2. Regulamin określa zasady udziału w Programie abonentów sieci Play (Abonentów, Abonentów
korzystających z ofert typu MIX oraz Użytkowników korzystających z Usług Telekomunikacyjnych
w Sieci Telekomunikacyjnej P4 (zwanych dalej „Uczestnikiem”).
3. Regulamin
Programu
jest
dostępny
w
wersji
elektronicznej
na
stronie:
www.darmowanawigacja.pl oraz na stronie http://www.play.pl/uslugi/nawigacja-play/
4. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

Warunki uczestnictwa w Programie

5. Uczestnik, w ramach Programu, może skorzystać z usługi o nazwie „Darmowa Nawigacja Play 30
dni” (zwanej dalej „Usługą”) świadczonej przez Play poprzez aplikację występującą pod nazwą
Nawigacja Play (zwaną dalej „Aplikacją”). W ramach Usługi uczestnik otrzymuje Bezpłatnych 30
dni nawigacji samochodowej NaviExpert na Polskę.
6. Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie telefonu z systemem Android, lub Windows
Phone 7 lub 8.
7. Program trwa od 11.05.2015r. do 24.05.2015r. W tych dniach Uczestnicy mogą aktywować
Usługę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Aby skorzystać z Usługi, Uczestnik musi pobrać Aplikację oraz zaakceptować jej regulamin.
9. Usługa jest Bezpłatna i ma formę nieodnawialną. Po 30 dniach Uczestnik traci dostęp do Usługi.
Aby móc dalej korzystać z usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach Aplikacji,
Uczestnik musi aktywować standardową usługę „Nawigacja Play” na zasadach określonych w jej
regulaminie.
Regulamin
Usługi
Nawigacja
Play
znajduje
się
na
stronie
http://www.play.pl/uslugi/nawigacja-play/
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Uruchomienie Usługi

10. Instrukcja do uruchomienia Usługi znajduje się na stronie www.darmowanawigacja.pl.
11. Aby uruchomić Usługę w wersjach Aplikacji udostępnianych przez Play należy w dniach od
11.05.2015r. do 24.05.2015r. w pierwszej kolejności wysłać SMS o treści KORKI na numer 8059
(opłata za SMS 0 zł), który przydzieli do numeru MSISDN Uczestnika 30 dni darmowej nawigacji,
a następnie otworzyć otrzymany SMS-em link do pobrania Aplikacji pobrać ją na telefon
i zainstalować. Po wysłaniu SMS, Uczestnik może też uruchomić Aplikację, która była już
wcześniej zainstalowana w telefonie. Usługę można włączyć wyłącznie wysyłając powyższą
komendę na wskazany numer telefonu.
12. Aktywacja Usługi przez Uczestników, którzy mają aktywną usługę Nawigacja Play nie powoduje
zaprzestania naliczania opłat za usługę Nawigacja Play.

Transmisja danych
13. Korzystanie z Usługi wymaga połączenia z Internetem do pobierania map, tras, nawigowania, itp.
14. Transmisja danych w ramach Usługi w wersji Aplikacji udostępnionej przez Play będzie Bezpłatna
na terenie Polski (Uczestnik otrzymuje nielimitowany pakiet transmisji danych do wykorzystania
w ramach Usługi).

Postanowienia końcowe

15. Wszelkie wyrazy napisane w niniejszym Regulaminie dużą literą i niezdefiniowane w nim, należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminach świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych w sieci Play przypisanych do oferty, z której korzysta Uczestnik.
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie korzystania z Usługi stosuje
się postanowienia Regulaminu Usługi Nawigacja Play znajdującego się na stronie
http://www.play.pl/uslugi/nawigacja-play/.
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Regulamin Programu „Odkorkuj miasto, odbierz nawigację
za darmo” dla abonentów sieci Plus
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu „Odkorkuj Warszawę, odbierz nawigację za darmo” (zwanego dalej
„Programem”), jest NaviExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP 778-144-02-68, REGON: 300420224, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 150 600 złotych w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”
przy współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 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: 3 510 300 000 złotych
w całości opłacony, zwana dalej: „Plus”.
2. Organizator i Plus są operatorami technicznymi Programu.
3. Regulamin określa zasady udziału w Programie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik,
będący abonentem operatora sieci Plus (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili
przystąpienia do Programu.
4. Regulamin Programu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.darmowanawigacja.pl.
5. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

Warunki uczestnictwa w Programie
6. Uczestnik, w ramach Programu, może skorzystać z usługi darmowych 30 dni nawigacji
samochodowej NaviExpert na Polskę (zwanej dalej „Usługą”), udostępnianej przez Plus poprzez
aplikację występującą pod nazwą: NaviExpert Plus (zwaną dalej „Aplikacją”).
7. Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie telefonu z systemem Android, lub Windows
Phone 7 lub 8.
8. Aby skorzystać z Usługi, Uczestnik musi pobrać Aplikację udostępnianą Plus oraz zaakceptować
regulamin Aplikacji.
9. Usługa jest bezpłatna i ma formę nieodnawialną. Po 30 dniach Uczestnik traci dostęp do Usługi.
Aby ponownie skorzystać z płatnej usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach
Aplikacji, należy wybrać w menu Aplikacji opcję: Menu->Narzędzia->Moje usługi->Zamów przez SMS.
Regulamin płatnej usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach Aplikacji znajduje się na
stronie: www.naviexpert.pl/plus
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10. Program trwa od 11.05.2015 r. do 24.05.2015r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez
podawania przyczyny, co nie pozbawia Uczestników, którzy wzięli udział w Programie do chwili jego
zakończenia, jakichkolwiek praw.

Uruchomienie Usługi
12. Instrukcja do uruchomienia Usługi znajduje się na stronie www.darmowanawigacja.pl.
13. Aby uruchomić Usługę w wersji Aplikacji udostępnianej przez Plus, należy w pierwszej kolejności
wysłać SMS o treści KORKI na numer 80005 (opłata za SMS 0 zł), który przydzieli do numeru MSISDN
Uczestnika 30 dni darmowej nawigacji, a następnie:
-otworzyć otrzymany smsem link do pobrania Aplikacji, pobrać ją oraz zainstalować;
-w przypadku posiadania Aplikacji, która była już wcześniej zainstalowana w telefonie,
uruchomić Aplikację.

Transmisja danych
14. Aplikacja wymaga połączenia z internetem do pobierania map, tras, nawigowania, itp. Transmisja
danych w ramach Usługi w wersji Aplikacji udostępnianej przez Plus (NaviExpert Plus) będzie
darmowa na terenie Polski.
15. Uczestnicy korzystający z Aplikacji NaviExpert Plus muszą mieć poprawnie skonfigurowany APN
Plus, z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS/EDGE/3G/LTE. Korzystanie z usługi na
urządzeniu, które nie ma prawidłowo skonfigurowanego APN Plus będzie skutkowało naliczeniem
opłat za transmisję danych, zgodnie z cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu
cenowego, z którego korzysta Uczestnik.

Reklamacje
16. Wszelkie informacje oraz reklamacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać oraz zgłaszać
kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: odkorkuj@naviexpert.pl. Odpowiedzi będą
udzielane w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma z prośbą o udzielenie informacji lub
reklamacji.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostępu do Usługi, spowodowany działaniem Uczestnika, sprzecznym z niniejszym
Regulaminem lub z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi będące następstwem siły wyższej,
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c) nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieci Plus,
d) skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowego adres e-mail lub wysłania smsa aktywującego
Usługę pod błędny numer,
e) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny
z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Ochrona danych osobowych
18. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
19. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
20. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w celach związanych z organizacją
i prowadzeniem Programu.
21. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe
22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza,
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
23. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem
danego uczestnika z Programu.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
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Regulamin Programu „Odkorkuj miasto, odbierz nawigację
za darmo” dla abonentów sieci T-MOBILE
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „Odkorkuj Warszawę, odbierz nawigację za darmo” (zwanego dalej
„Programem”), jest NaviExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP 778-144-02-68, REGON: 300420224, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 150 600 złotych w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”
przy współpracy z T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12 , 02-674
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, REGON 011417295, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 471 000 000 złotych w całości opłacony, zwana dalej: „T-Mobile”.
2. Organizator i T-Mobile są operatorami technicznymi Programu.
3. Regulamin określa zasady udziału w Programie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik,
będący abonentem operatora sieci T-Mobile (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili
przystąpienia do Programu.
4. Regulamin Programu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.darmowanawigacja.pl.
5. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

Warunki uczestnictwa w Programie
6. Uczestnik, w ramach Programu, może skorzystać z usługi darmowych 30 dni nawigacji
samochodowej NaviExpert na Polskę (zwanej dalej „Usługą”), udostępnianej przez T-Mobile poprzez
aplikację występującą pod nazwą: NaviExpert T-Mobile (zwaną dalej „Aplikacją”).
7. Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie telefonu z systemem Android, lub Windows
Phone 7 lub 8.
8. Aby skorzystać z Usługi, Uczestnik musi pobrać Aplikację udostępnianą T-Mobile oraz
zaakceptować regulamin Aplikacji.
9. Usługa jest bezpłatna i ma formę nieodnawialną. Po 30 dniach Uczestnik traci dostęp do Usługi.
Aby ponownie skorzystać z płatnej usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach
Aplikacji, należy wybrać w menu Aplikacji opcję: Menu->Narzędzia->Moje usługi->Zamów przez SMS.
Regulamin płatnej usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach Aplikacji znajduje się
na stronie: www.naviexpert.pl/t-mobile
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10. Program trwa od 11.05.2015 r. do 24.05.2015r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez
podawania przyczyny, co nie pozbawia Uczestników, którzy wzięli udział w Programie do chwili jego
zakończenia, jakichkolwiek praw.

Uruchomienie Usługi
12. Instrukcja do uruchomienia Usługi znajduje się na stronie www.darmowanawigacja.pl.
13. Aby uruchomić Usługę w wersji Aplikacji udostępnianej przez T-Mobile należy w pierwszej
kolejności wysłać SMS o treści KORKI na numer 8089 (opłata za SMS 0 zł), który przydzieli do
numeru MSISDN Uczestnika 30 dni darmowej nawigacji, a następnie:
- otworzyć otrzymany smsem link do pobrania Aplikacji, pobrać ją oraz zainstalować
- w przypadku posiadania Aplikacji, która była już wcześniej zainstalowana w telefonie,
uruchomić Aplikację.

Transmisja danych
14. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem do pobierania map, tras, nawigowania, itp.
15. Za transmisję danych w ramach Usługi w wersji Aplikacji udostępnianej przez T-Mobile
(NaviExpert T-Mobile) zostaną naliczone dodatkowe opłaty, zgodne z cennikiem operatora T-Mobile.

Reklamacje
16. Wszelkie informacje oraz reklamacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać oraz zgłaszać
kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: odkorkuj@naviexpert.pl. Odpowiedzi będą
udzielane w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma z prośbą o udzielenie informacji lub
reklamacji.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostępu do Usługi, spowodowany działaniem Uczestnika, sprzecznym z niniejszym
Regulaminem lub z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi będące następstwem siły wyższej,
c) nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach T-Mobile,
d) skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowego adres e-mail lub wysłania smsa aktywującego
Usługę pod błędny numer,
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e) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny
z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Ochrona danych osobowych
18. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
19. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
20. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w celach związanych z organizacją
i prowadzeniem Programu.
21. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe
22. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza,
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
23. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem
danego uczestnika z Programu.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
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Regulamin Programu „Odkorkuj miasto, odbierz nawigację
za darmo” dla wersji ogólnej NaviExpert
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „Odkorkuj Warszawę, odbierz nawigację za darmo” (zwanego dalej
„Programem”), jest NaviExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP 778-144-02-68, REGON: 300420224,
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150 600 złotych w całości opłacony, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym i administratorem Programu.
3. Regulamin określa zasady udziału w Programie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik
akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.
4. Regulamin Programu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.darmowanawigacja.pl
5. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

Warunki uczestnictwa w Programie
6. Uczestnik, w ramach Programu, może skorzystać z usługi darmowych 30 dni nawigacji
samochodowej (zwanej dalej „Usługą”), udostępnianej przez Organizatora poprzez aplikację
występującą pod nazwą „NaviExpert” na Polskę w wersji ogólnej (zwaną dalej „Aplikacją”).
7. Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie telefonu z systemem Android, lub Windows Phone 7
lub 8.
8. Aby skorzystać z Usługi, Uczestnik musi postąpić zgodnie z otrzymaną od Organizatora instrukcją,
o której mowa w punkcie 13 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować regulamin Aplikacji.
9. Usługa jest bezpłatna i ma formę nieodnawialną. Po 30 dniach Uczestnik traci dostęp do Usługi.
Aby ponownie skorzystać z płatnej usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach
Aplikacji, należy wybrać w menu Aplikacji opcję: Narzędzia-> Moje konto-> Usługi. Regulamin płatnej
usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach Aplikacji znajduje się na stronie:
www.naviexpert.pl
10. Program trwa od 11.05.2015 r. do 24.05.2015r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez
podawania przyczyny, co nie pozbawia Uczestników, którzy wzięli udział w Programie do chwili jego
zakończenia, jakichkolwiek praw.
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Uruchomienie Usługi
12. Instrukcja do uruchomienia Usługi znajduje się na stronie www.darmowanawigacja.pl.
13. Aby uruchomić Usługę należy wejść na stronę www.darmowanawigacja.pl, wybrać chęć
skorzystania z ogólnej wersji Aplikacji udostępnianej przez Organizatora pod nazwą NaviExpert
na Polskę oraz postąpić zgodnie z wyświetloną instrukcją.

Transmisja danych
14. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem do pobierania map, tras, nawigowania, itp. Opłaty
za transmisję danych będą pobierane przez operatora sieci komórkowej, z której korzysta Uczestnik
oraz będą zgodnie z cennikiem operatora.

Reklamacje
15. Wszelkie informacje oraz reklamacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać oraz zgłaszać
kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: odkorkuj@naviexpert.pl
Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma z prośbą
o udzielenie informacji lub reklamacji.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostępu do Usługi, spowodowany działaniem Uczestnika, sprzecznym z niniejszym
Regulaminem lub z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi będące następstwem siły wyższej,
c) nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieci operatora komórkowego, z którego usług
korzysta Uczestnik,
d) skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowego adres e-mail lub wysłania smsa aktywującego
Usługę pod błędny numer,
e) skutki niezastosowania się Uczestnika do otrzymanej od Organizatora instrukcji,
f) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny
z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Ochrona danych osobowych
17. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
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18. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
19. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w celach związanych z organizacją
i prowadzeniem Programu.
20. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe
21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza,
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
22. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem
danego uczestnika z Programu.
23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
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