
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
POD NAZWĄ „POLEĆ ARIADNĘ SWOIM ZNAJOMYM” 

1. Akcja promocyjna pod nazwą: „Poleć Ariadnę swoim znajomym” („Akcja”) jest 
organizowana przez spółkę Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie pod adresem: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000463184, („Organizator”). 

2. Akcja jest adresowana do wszystkich Uczestników (Respondentów) zarejestrowanych w 
panelu badawczym „ARIADNA”, prowadzonym przez Organizatora pod adresem: 
https://panelariadna.pl („Panel”). 

3. Akcja trwa od dnia 27 września 2021r. do dnia 31 grudnia 2022r. 

4. Każdy Uczestnik, który w trakcie trwania Akcji, spełni łącznie następujące warunki: 

1) prześle do dowolnie wybranej przez niego i znanej mu osobiście osoby, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zaproszenie o treści przygotowanej przez 
Organizatora do założenia Konta w Panelu i brania czynnego udziału w badaniach rynku 
i opinii publicznej przeprowadzanych przez Organizatora na Panelu, zawierające link do 
Ankiety Rejestracyjnej; 

2) dokona poprawnej aktywacji numeru telefonu na swoim Koncie; 

3) osoba, do której Uczestnik prześle zaproszenie w sposób opisany w ppkt 1) powyżej, 
wypełni prawidłowo Ankietę Rejestracyjną, przesłaną jej przez Organizatora, i dokona 
pełnej rejestracji w Panelu, a następnie zostanie Laureatem w przynajmniej dwóch 
Konkursach, w których prawidłowo wypełni przynajmniej dwie Ankiety Badawcze w 
Panelu, otrzyma Nagrodę Jednostkową za każdą osobę, o której mowa w ppkt 2, powyżej, 
która to Nagroda Jednostkowa może na żądanie Laureata zostać zamieniona na 70 
(siedemdziesiąt) Punktów (za każdą osobę), które zostaną zapisane na Koncie 
polecającego Uczestnika i które będą uwzględniane przy przyznaniu Nagrody Dowolnej, 
z zastrzeżeniem postanowień pkt 10. poniżej („Dodatkowe Punkty”). 

5. Najbardziej zaangażowanym Uczestnikom biorącym udział w Akcji, czyli trzem 
Respondentom (spośród wszystkich Respondentów biorących udział w Akcji), którzy w 
ciągu kwartału kalendarzowego zgromadzą największą liczbę Dodatkowych Punktów, 
zostanie przyznana Nagroda Kwartalna. Organizator zastrzega, że może być w ten sposób 
nagrodzony więcej niż jeden Respondent, jeśli więcej niż jeden Respondent uzyska taką 
samą liczbę Punktów Dodatkowych. 

6. Za zajęcie pierwszego miejsca Laureat otrzyma nagrodę rzeczową w postaci słuchawek 
bezprzewodowych Xiaomi Redmi Airdots Basic w kolorze czarnym dostępnych w 
katalogu nagród, która na żądanie Laureata może zostać zamieniona na 1700 (tysiąc 
siedemset) Punktów, które zostaną doliczone do jego Konta i będą uwzględniane przy 
przyznawaniu Nagrody Dowolnej. 



7. Za zajęcie drugiego miejsca Laureat otrzyma nagrodę rzeczową w postaci powerbanku w 
obudowie aluminiowej o pojemność 4000mAh w kolorze czarnym dostępnym w katalogu 
nagród, która na żądanie Laureata może zostać zamieniona na 1000 (tysiąc) Punktów, 
które zostaną doliczone do jego Konta i będą uwzględniane przy przyznawaniu Nagrody 
Dowolnej. 

8. Za zajęcie trzeciego miejsca Laureat otrzyma nagrodę rzeczową w postaci dowolnego e-
booka z oferty dostępnej w katalogu nagród, która na żądanie Laureata może zostać 
zamieniona na 250 (dwieście pięćdziesiąt) Punktów, które zostaną doliczone do jego 
Konta i będą uwzględniane przy przyznawaniu Nagrody Dowolnej. 

9. O Laureatach (za każdy kwartał) Organizator poinformuje na stronie internetowej Panelu, 
po zakończeniu danego kwartału, ze wskazaniem imion Laureatów, miejsca ich 
zamieszkania oraz uzyskanych przez nich wyników. 

10. Nagrody Jednostkowe bądź też Dodatkowe Punkty będą przyznawane lub doliczane na 
Koncie Uczestnika w Panelu jedynie za 10 (dziesięć) pierwszych osób, które w danym 
miesiącu kalendarzowym dokonają rejestracji w Panelu na zasadach opisanych w pkt 4 
ppkt 2 powyżej. Z tytułu rejestracji 11 (jedenastej) i każdej następnej osoby w danym 
miesiącu kalendarzowym Nagrody Jednostkowe / Dodatkowe Punkty nie będą 
przyzywane / naliczane ani w danym miesiącu, ani w miesiącach następnych. 

11. Nagrody Jednostkowe / Dodatkowe Punkty będą przyznawane / doliczane na Koncie 
Uczestnika w Panelu co miesiąc, do 10 (dziesiątego) dnia kolejnego miesiąca. 

12. Organizator zastrzega prawo do odmowy naliczenia Dodatkowych Punktów, w razie 
stwierdzenia, że: 

1) Uczestnik wysyła zaproszenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, na adresy poczty 
elektronicznej należące do niego samego, do fikcyjnych osób albo na kilka adresów 
(więcej niż jeden) poczty elektronicznej e-mail należących do tej samej osoby; 

2) Uczestnik używa zautomatyzowanych mechanizmów wypełniania Ankiet 
Rejestracyjnych i/lub Ankiet Badawczych; 

3) Uczestnik podejmuje inne działania, których celem lub skutkiem jest uzyskanie 
Dodatkowych Punktów w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Programie Badawczym Ariadna. 

14. Wszystkie określenia pisane w niniejszym Regulaminie dużą literą, które nie zostały inaczej 
zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie dane im w Regulaminie 
Uczestnictwa w Programie Badawczym Ariadna. 

 

Zatwierdził: 
Zarząd Spółki Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. 


