
REGULAMIN serwis SMS „Ciekawostki Dnia”  
 
I. Postanowienia wstępne  
1. Organizatorem serwisu SMS „Ciekawostki Dnia”, zwanego dalej Serwisem, jest GoText Sp. z o.o., ul. ERAZMA CIOŁKA, 
nr 8, lok. 41/43, 01-402 Warszawa. 

2. Serwis organizowany w okresie od dnia 12.12.2012 do odwołania.  

3. Osoba przystępująca do Serwisu staje się jego Użytkownikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia 
Regulaminu.  

4. Z serwisu mogą korzystać użytkownicy operatorów sieci telefonii komórkowych działających w Polsce: T-Mobile Polska 
S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. mający aktywną kartę SIM. 

 

II. Zasady uczestnictwa  
1. Aby wziąć udział w Serwisie Użytkownik powinien wysłać SMS pod numer 60168 o treści START FAKT podanej w 
materiałach reklamowych lub wiadomości SMS.  

2. Wysłanie SMS pod numer 60168 i jest bezpłatne u wszystkich operatorów.  

3. Po udanej aktywacji serwisu Użytkownik otrzyma wiadomości SMS potwierdzające aktywację wraz z informacjami o 
Serwisie.  

4. Serwis składa się z promocyjnej części bezpłatnej trwającej 3 pierwsze dni od aktywacji Serwisu po czym następuje 
przejście do części płatnej, w której Użytkownik będzie obciążany 1 PLN netto (1,23 PLN brutto) za każdą odebraną 
wiadomość SMS w Serwisie. Przed przejściem do części płatnej i o sposobie możliwości rezygnacji z Serwisu użytkownik 
zostanie poinformowany w wiadomości SMS.  

5. Z części bezpłatnej Użytkownik może skorzystać tylko jednokrotnie w ciągu 90 dni kalendarzowych w trakcie trwania 
Serwisu.  

6. W ramach Serwisu Użytkownik otrzyma 6 razy w tygodniu wiadomość SMS zawierającą wybrany przez Organizatora 
SMS ze śmieszną ciekawostką dnia.  

7. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z Serwisu poprzez wysłanie SMS na numer 60168 o treści STOP FAKT. 
Koszt deaktywacji wynosi 0 PLN.  
 
III. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie www.m-gate.pl lub www.m-fun.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania serwisu i zobowiązuje się do 
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu.  

3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych wykonują jedynie usługi telekomunikacyjne oraz pobierają opłaty za wysłane i 
odbieranie przez Użytkownika wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość informowania Użytkowników Serwisu o nowych usługach uruchamianych przez 
Organizatora i firmy z nim powiązane.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w sieciach telekomunikacyjnych operatorów 
komórkowych wpływające na nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.  

6. Organizator oświadcza, że nie jest właścicielem praw autorskich do treści SMSów wysyłanych w ramach Serwisu. Treści 
te pochodzą z ogólnodostępnych źródeł takich jak strony internetowe, fora internetowe.  

7. Osobę, która uważa, że jest właścicielem praw autorskich do treści wysyłanej w ramach Serwisu i jest w stanie to 
udowodnić, prosimy o kontakt w sprawie usunięcia jej z Serwisu bądź udzielenia zezwolenia na jej wykorzystanie.  

8. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek. Reklamacje: 
reklamacje@mobiltek.pl, tel. 12 44 66 901 (poniedziałek-piątek w godz. 10.00-15.00) 

9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty otrzymania. 
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