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Regulamin 
Akcji charytatywnej Pomagajmy Gigabajtami 

obowiązuje od dnia 25.11.2019 r do dnia 31.01.2020 r. 

ze zmianami z dnia 12.12.2020 

 

1. Akcja charytatywna „Pomagajmy Gigabajtami” (zwanej dalej Akcją), organizowana jest przez 

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Orange”) we współpracy z Fundacją 

Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundacja”).  

2. Akcja trwa od 25 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Akcję możemy zakończyć 

wcześniej, jeśli zebrana liczba GB pozwoli udostępnić darmowy dostęp do Internetu wszystkim 

podopiecznym Fundacji.  

3. Za każde zebrane od Państwa  1000 GB Orange udostępni jednej potrzebującej rodzinie 

darmowy internet na 24 miesiące.  

4. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym GB mogą przekazywać ci z Państwa, którzy 

korzystają z następujących ofert mobilnych: Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Główny, Plan 

Komórkowy, Plan Mobilny, Orange Love oferta głosowa, Internet Mobilny. 

5. Do Akcji mogą Państwo przystąpić na dwa sposoby: 

1) wysyłając darmowy SMS o treści „ODDAJEGB” na numer 80820 lub 

2) aktywując Akcję „Pomagajmy Gigabajtami” po zalogowaniu się do Państwa 

indywidualnego konta Mój Orange.   

6. Jeżeli przystąpią Państwo do Akcji, to GB przeznaczone na krajową transmisję danych 

dostępne w ramach abonamentu, nagród za przedłużenie umowy, Bezpiecznego Internetu oraz 

dodatkowo płatnych pakietów danych cyklicznych i jednorazowych (nie dotyczy dodatkowego 

pakietu danych 2GB i 5GB), których Państwo nie wykorzystają w danym okresie 

rozliczeniowym zostaną przekazane na Akcję. Liczbę niewykorzystanych przez Państwa w 

danym okresie rozliczeniowym GB Orange będzie ustalać po zakończeniu tego okresu 

rozliczeniowego.  

7. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z uczestnictwa w Akcji na dwa sposoby: 

1) wysyłając darmowy SMS o treści „REZYGNUJE” na numer 80820 lub 

2) dezaktywując Akcję „Pomagajmy Gigabajtami” po zalogowaniu się do Państwa 

indywidualnego konta Mój Orange. 

 

Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-

326 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 0000010681, z pokrytym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

526-02-50-995 


