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Regulamin promocji „Dbam o 

Bliskich” i „Jestem Bezpieczny” 
reguły nagradzania użytkowników aplikacji „Dbam o Bliskich” i 

„Jestem Bezpieczny”  
Obowiązuje od dnia 05 maja 2020 do dnia 31 lipca 2020  

${BEZARCH} ${BEZPODPISU} 

Zasady nagradzania użytkowników aplikacji Dbam o Bliskich i Jestem Bezpieczny 

1. Z promocji może skorzystać każdy abonent Mobilnej Sieci Orange, który w okresie obowiązywania regulaminu zainstaluje i 

będzie aktywnie korzystał z aplikacji Dbam o Bliskich lub Jestem Bezpieczny 

2. W ramach promocji abonent ma możliwość otrzymania nagród w postaci: 

a. Darmowych GB danych 

b. Voucherów o wartości 300 PLN brutto do wykorzystania w sklepie www.bezpiecznarodzina.pl 

3. Darmowe GB danych przyznawane są na następujących zasadach: 

a. 2 GB za pobranie i zarejestrowanie się w aplikacji Dbam o Bliskich lub Jestem Bezpieczny (jednorazowo) 

b. 1 GB za przesłanie poprzez aplikację Dbam o Bliskich lub Jestem Bezpieczny pierwszego statusu np. „Jestem w 

domu”, „Wychodzę na spacer” itd. (jednorazowo) 

c. 1 GB za każdego aktywnego członka w stworzonej przez użytkownika aplikacji Dbam o Bliskich (Administrator) 

grupie osób Bliskich. Nagroda przyznawana jest co tydzień, każdemu członkowi grupy, zarówno Opiekunowi jak i 

Bliskim. Maksymalna liczba członków grupy to 10 osób (Bliskich). 

d. Nagrody w postaci darmowych GB naliczane są i przekazywane użytkownikom aplikacji jeden raz w tygodniu, w 

pakietach po 10 GB danych. 

e. W przypadku zebrania mniejszej ilości GB niż 10 w danym tygodniu, użytkownik poprzez aktywne korzystanie z 

aplikacji może kontynuować zbieranie GB w kolejnym tygodniu do momentu zebrania 10 GB lub więcej. Po zebraniu 

10 darmowych GB użytkownik otrzyma je w kolejnym cyklu rozliczeniowym (w kolejnym tygodniu). 

f. Maksymalna liczba darmowych GB jakie może otrzymać użytkownik aplikacji Dbam o Bliskich lub Jestem 

Bezpieczny to 10 GB tygodniowo. 

4. Nagrody specjalne, vouchery o wartości 300 PLN brutto przyznawane są najbardziej aktywnym użytkownikom aplikacji. W 

każdym tygodniu nagradzanych jest 5 najbardziej aktywnych Opiekunów (użytkowników aplikacji Dbam o Bliskich), oraz 5 

najbardziej aktywnych Bliskich (użytkowników aplikacji Jestem Bezpieczny). 

5. Na ocenę aktywności użytkownika wpływ mają: 

a. ilość logowań do aplikacji w danym tygodniu (wszyscy użytkownicy w grupie) 

b. ilość przesłanych statusów w danym tygodniu (wszyscy użytkownicy w grupie) 

c. ilość aktywnych użytkowników grupy w danym tygodniu (wszyscy użytkownicy w grupie) 

d. ilość stref zdefiniowanych w aplikacji  

6. Nagrody specjalne przekazywane są użytkownikom w postaci kodów aktywacyjnych (rabatowych) 

7. O otrzymanej nagrodzie użytkownik informowany będzie poprzez wiadomość SMS na numer telefonu, na który zarejestrowany 

jest w aplikacji 

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu usługi Dbam o 

Bliskich / Jestem Bezpieczny.   

 

 

http://www.bezpiecznarodzina.pl/

