
REGULAMIN 

   TURNIEJU GAME EXPERT FIFA 16 

 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem turnieju gier „GAME EXPERT FIFA 16” zwanego dalej "Turniejem", jest TERG 

S.A. z siedzibą w Złotowie, adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda – IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, 

kapitał zakładowy w wysokości 38 062 500 zł, NIP 767-10-04-218, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 

„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540). 

4. Turniej jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony 

internetowej www.mediaexpert.pl/turniejfifa (rejestracja) oraz w wybranych 

elektromarketach sieci TERG Media Expert (zmagania turniejowe). 

5. Turniej rozpoczyna się w dniu 11 czerwca 2016 r. i trwa do dnia 9 lipca 2016 r. 

6. Nad całością Turnieju i jego prawidłowym przebiegiem czuwa Prowadzący mianowany przez 

Organizatora. W czasie trwania Turniejów wyłonionych zostanie łącznie 15 zwycięzców, po 

trzech w każdym Turnieju. 

7. Turniej odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

sklep termin 

RACIBÓRZ – Ul. RYBNICKA 97 11 CZERWCA 

INOWROCŁAW – MIECHOWICKA 1A 18 CZERWCA 

ŚWIDNICA  - STRZEGOMSKA 3 25 CZERWCA 

TORUŃ – GALERIA PLAZA 2 LIPCA 

 

POZNAŃ – GALERIA MALTA 

 

9 LIPCA – turniej specjalny 

 

 

8. 9 lipca 2016 roku, w Poznaniu w Galerii Malta, odbędzie się turniej specjalny. Na ten turniej 

zostanie zaproszonych 16 zawodników z każdego miasta ( Racibórz, Inowrocław, Świdnica, 

Toruń ), zajmujących w kolejności miejsca od 1 do 16. Będą także prowadzone zapisy.  

 

9. Zmagania turniejowe będą się odbywały na konsoli XBOXone oraz grze FIFA 16. 

10. Regulamin Turnieju dostępny jest w siedzibie Organizatora, na  strony internetowej 
www.mediaexpert.pl/turniejfifa oraz placówce, w której Turniej jest prowadzany. 

11. Uczestnik Turnieju (zwany dalej Uczestnikiem) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i 

prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. 

§ 2 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wpisanie się na listę Uczestników, która będzie 

prowadzona za pośrednictwem strony www.mediaexpert.pl/turniejfifa. Limit graczy w każdej z 

edycji turnieju to 250 osób. 
2. Aby zarejestrować swój udział w Turnieju należy podać następujące dane osobowe:  

 imię i nazwisko,  

 adres zamieszkania (Kod pocztowy, Miasto zamieszkania, Ulica, Numer domu/mieszkania) 

 adres poczty elektronicznej, 

 wiek 

3. W polu E-mail należy wprowadzić swój adres e-mail, na który Organizator będzie przesyłał 

informacje związane z Turniejem.  

4. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda na komunikację marketingową pod wskazanym 

adresem e-mail (§2, pkt 2), na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną 

ofertą promocyjno-reklamową. Niniejsza zgoda jest niezbędna do wzięcia udziału w Turnieju. 

Wprowadzając w odpowiednie pole swój adres e-mail oraz zaznaczając zgodę w checkboxie 

Uczestnik otrzymuje zwrotną informację z prośbą o aktywację niniejszego adresu e-mail. 
Następnie należy zalogować się pod wskazanym przez siebie adresem e-mail i zaakceptować 

zapisanie się do bazy subskrypcji Organizatora, klikając w link aktywacyjny jednocześnie 

potwierdzając swój udział w Turnieju. 

5. Udział w Turnieju może wziąć każda osoba. Uczestnicy do 16. roku życia nagrody główne mogą 

odebrać jedynie przy współudziale swojego pełnoletniego pełnomocnika, który zapoznał się  

z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia. 
6. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora; zakaz dotyczy tylko tych osób, które 

miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje turnieju gier komputerowych oraz które 

pracowały nad projektem i wdrożeniem akcji promocyjnej  a także ich dzieci, rodziców, 

rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia. 

http://www.mediaexpert.pl/turniejfifa


 
7. Rejestracja do Turnieju jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Turnieju. 

8. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 4 w jednej z edycji trwającego Turnieju nie 

mogą brać udziału w kolejnych edycjach tegoż Turnieju rozgrywanych w tym samej 

bądź innej placówce Organizatora. Wyjątek stanowi turniej specjalny, który zostanie 

przeprowadzony 9 lipca 2016 roku w Poznaniu, na który  16 zawodników z każdego 

miasta ( Racibórz, Inowrocław, Świdnica, Toruń ), zajmujących w kolejności miejsca 
od 1 do 16 otrzyma indywidualne zaproszenia.                

 
§ 3 

 
ZASADY TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH 

 
1. Rozgrywki będą odbywały się systemem pucharowym. 
2. Zmagania turniejowe dla każdego z Uczestników są rozgrywane za pośrednictwem jednej 

drużyny – Bayern Monachium, zmianie ulegają wyłącznie kolory koszulek. 

3. Odbędzie się VI tur eliminacyjnych, półfinał i finał. 

4. Każdy mecz rozpoczyna się na dźwięk gwizdka Prowadzącego Turniej. 

5. Do IV tury eliminacyjnej przystąpi 37 zwycięzców pojedynków z III tury. Z pośród przegranych z 

III tury dodatkową promocję do dalszych rozgrywek otrzyma 1 gracz z największą ilością 

zdobytych bramek a jednocześnie został pokonany najmniejszą różnicą utraconych goli np. 

zawodnik 1 przegrał zmagania z wynikiem 9:10, zawodnik 2 przegrał zmagania z wynikiem 

9:11. Do dalszej rywalizacji przechodzi zawodnik 1. 
6. W drodze eliminacji wyłonionych zostanie 32 graczy.  

7. W przypadku remisu następują rzuty karne. Wygrywa gracz, który jako pierwszy w rundzie 

uzyska przewagę. 

8. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie 

powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury. 

9. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada osoba 

Prowadząca Turniej. 

10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Prowadzącego. 

11. Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest 

równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych 
rozgrywkach. 

12. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja 

Uczestnika. 

 

§ 4 NAGRODY 
 

1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w miastach Racibórz, Inowrocław, Świdnica, Toruń 

organizator przewidział następujące nagrody, które zostaną wręczona bezpośrednio po każdej 

zakończonej edycji Turnieju w palcówce Organizatora:  

 

Racibórz, Inowrocław, Świdnica, Toruń wartość 

1 miejsce KONSOLA XBOXONE 500GB WHITE +XBL 3M + GRA FIFA16 1599,00 

2 miejsce 
KONTROLER XBOXONE MS PAD WIRELESS 229,00 

GRA XBOXONE FIFA 16 179,00 

3 miejsce GRA XBOXONE FIFA 16 179,00 

 

 

 

2. W turnieju specjalnym, który odbędzie się w Poznaniu 9 lipca, organizator przewidział 
następujące nagrody: 

 

 

TURNIEJ SPECJALNY POZNAŃ wartość 

1 miejsce 
TELEWIZOR LG LED 60UF695V UHD @TV DVB-S2 5599,00 

GRA XBOXONE FIFA 16 179,00 

2 miejsce 
KONSOLA XBOXONE 500GB WHITE +XBL 3M + GRA FIFA16 1599,00 

KONTROLER XBOXONE MS PAD WIRELESS 229,00 

3 miejsce 
SMARTFON SAMSUNG SM-A510 GALAXY A5 2016 WHITE 1499,00 

GRA XBOXONE FIFA 16 179,00 

 
3. Do nagród, których wartość przekracza 760 zł, zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie 

stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca 

dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, 

przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej 

wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. 

zm.).  

 

4. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.  
 

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926) w celach marketingowych oraz związanych z uczestnictwem i prowadzeniem Turnieju. 



 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Turnieju. 

Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz 
prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, 

adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda - IX Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000427063, kapitał zakładowy w wysokości 38 062 500 zł, NIP 

767-10-04-218.  

 

§ 6 REKLAMACJE 
 

1. Prawo do składania Reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Turnieju z niniejszym 

Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Turnieju w dniu jego trwania do momentu 

jego zakończeniu do godz. 20 w placówce Organizatora, w której Turniej jest prowadzony, 

(zgodnie z harmonogramem zawartym w § 1). 
2. Reklamacje przesłana po upływie terminu określonego w §6 pkt 1. niniejszego paragrafu nie 

będą rozpatrywane. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Turnieju. 

4. Klient ma prawo złożyć reklamację droga e-mailową dt. funkcjonowania serwisu, obsługi 

Turnieju, nagród na adres dok@mediaexpert.pl. 
5. Reklamacja określona w pkt. 4 niniejszego § będzie rozpatrywana w terminie 21. dni od dnia jej 

wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji 

Organizatorowi drogą mailową. 
6. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

7. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została 

zgłoszona reklamacja. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2016 roku. 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. Zmiany w regulaminie 

nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

4. Wszelkie spory między Organizatorem Turnieju i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby powoda. 

mailto:dok@mediaexpert.pl

