Regulamin promocji
„MISTRZOSTWA TYPERÓW 2021”
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:
Fortuna – "FORTUNA online zakłady bukmacherskie" Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie (43 –
400), ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem
zakładowym
2.376.000,00 zł, REGON 070707400, NIP 548-11-92-629.
Punkt – oznacza stacjonarny punkt przyjmowania zakładów wzajemnych urządzanych przez
Fortunę, objęty stosownym zezwoleniem udzielonym przez Ministra Finansów.
Punkt Macierzysty – oznacza Punkt, w którym członek FKP przystępował do FKP albo Punkt,
który wybrał jako swój Punkt Macierzysty.
Punkt Mistrzowski – oznacza punkt przyznawany do Rankingu w Punkcie albo Rankingu
Ogólnopolskiego zdefiniowanych w pkt. IV ust. 3. Regulaminu.
FKP – oznacza program lojalnościowy Fortuna Klub Plus, stworzony dla klientów Fortuny,
działającym na terenie całej Polski.
Mistrzostwa – konkurs organizowany przez Fortunę dla jej klientów pod nazwą „Mistrzostwa
Typerów“.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin promocji „Mistrzostwa Typerów 2021”
Uczestnik – oznacza klienta Fortuny, biorącego udział w Mistrzostwach, który zapoznał się z
treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
Uczestnik FKP – oznacza klienta Fortuny, biorącego udział w programie Fortuna Klub Plus.
Wirtualny Sport – oznacza generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego
współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Mistrzostwa prowadzone będą w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału pracownicy Fortuny, ich małżonkowie, krewni,
powinowaci w linii prostej ani osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub
kurateli.
III. UCZESTNICTWO W MISTRZOSTWACH
1. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Mistrzostwa są prowadzone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Mistrzostwach jest posiadanie statusu Uczestnika FKP.
5. Wzięcie udziału w Mistrzostwach wiążę się z zaakceptowaniem warunków konkursu
określonych w niniejszym regulaminie.
6. W Mistrzostwach biorą udział tylko te kupony, które są oznaczone jako „Kupon zgłoszony do
Mistrzostw”.
7. W przypadku gdy osoba jest zainteresowana zgłoszeniem danego kuponu w Mistrzostwach
musi:
a) zgłosić to obsłudze Punktu przed zawarciem zakładu (w przypadku zawierania zakładu
w Punkcie);
b) przed potwierdzeniem zakładu zaznaczyć pole „Zgłoś do Mistrzostw” (w przypadku
zawierania zakładu przez Internet).
8. Do Mistrzostw można zgłosić kupony o maksymalnej wartości 100 PLN dziennie.
9. Kupony z zakładami typu LIVE, kupony z zakładami na Wirtualne Sporty oraz bonus przyznawany
z zakładów typu EXPERT nie biorą udziału w Mistrzostwach.
IV. ETAPY I RANKINGI MISTRZOSTW
1. Mistrzostwa składają się z 12 etapów. Terminy poszczególnych etapów:

Etap

Termin

I

01.01.2021 – 31.01.2021

II

01.02.2021 – 28.02.2021

III

01.03.2021 – 31.03.2021

IV

01.04.2021 – 30.04.2021

V

01.05.2021 – 31.05.2021

VI

01.06.2021 – 30.06.2021

VII

01.07.2021 – 31.07.2021

VIII

01.08.2021 – 31.08.2021

IX

01.09.2021 – 30.09.2021

X

01.10.2021 – 31.10.2021

XI

01.11.2021 – 30.11.2021

XII

01.12.2021 – 31.12.2021

2. Fortuna zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie trwania Mistrzostw Etapów
Specjalnych. Szczegóły Etapów Specjalnych będą ogłaszane przed rozpoczęciem Etapu
Specjalnego, zarówno w Punktach, jak i na stronie www.efortuna.pl.
3. Mistrzostwa zostały podzielone na dwa rankingi, w zależności od sposobów zawierania
zakładów, tzn. za zakłady zawarte w Punktach (w dalszej części dokumentu zwany jako „Ranking
w Punkcie”) i zakłady zawarte zarówno w Punktach, jak i za pośrednictwem Internetu (w dalszej
części dokumentu zwany jako „Ranking Ogólnopolski“). Do odpowiedniej części Mistrzostw
zostają włączone wszystkie zakłady, które spełniają warunki kwalifikacji do odpowiedniego
Rankingu, tzn. że do Rankingu w Punkcie zostają włączone zakłady zawarte w Punktach, a do
Rankingu Ogólnopolskiego zostają włączone zakłady zawarte zarówno za pośrednictwem sieci
Internet, jak i zakłady zawarte w Punktach.
4. We wszystkich rankingach Uczestnik otrzymuje Punkty Mistrzowskie, które na rzecz Uczestnika
promocji są przypisywane do odpowiedniego rankingu.
5. Punkty Mistrzowskie oblicza się jako iloczyn wskaźnika i wypłaconej wygranej, gdzie wypłacona
wygrana, to kwota zapisana w systemie informatycznym Fortuny w dniu rozstrzygnięcia
kuponu, a wszelkie późniejsze zmiany nie będą brane pod uwagę, tj. zmiany wyników,
reklamacje. Wszelkie wygrane nie będące liczbą całkowitą przy przeliczeniu na Punkty
Mistrzowskie zaokrąglane będą w dół (np. za wygraną o wartości 120 złotych Uczestnik otrzyma
120 Punktów Mistrzowskich (przy wskaźniku = 1), a za wygraną o wartości 85,60 złotych
Uczestnik otrzyma 85 Punktów Mistrzowskich (przy wskaźniku = 1)).
6. Fortuna zastrzega sobie prawo do zmiany wskaźnika w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, iż
wskaźnik nie może być mniejszy niż 1.
7. Przez wskaźnik rozumie się publikowany przez Fortunę parametr służący do premiowania np.
zakładów zawieranych przez Internet, zakładów SOLO czy AKO (Zakłady Bezpieczne nie są
traktowane jako zakłady AKO) czy też w Punktach zawierania zakładów na daną dyscyplinę czy
też zakłady z danym kursem całkowitym. Przykład: Punkty Mistrzowskie za zakłady zawierane
przez Internet liczone podwójnie (wskaźnik dla zakładów online = 2), Punkty Mistrzowskie za
zakłady na tenis liczone podwójnie (wskaźnik dla zakładów na tenis = 2).
8. W przypadku osiągnięcia przez Uczestników takiej samej liczby Punktów Mistrzowskich, o
wygranej decyduje łączna kwota za jaką Uczestnik zawarł zakłady w czasie trwania danego
etapu Mistrzostw, a w przypadku gdy łączna kwota za jaką Uczestnik zawarł zakłady będzie taka
sama dla więcej niż jednego Uczestnika wygrywa ten Uczestnik, który ostatni zawarł zakład.
V. RANKING W PUNKCIE
1. W ramach poszczególnych etapów Rankingu w Punkcie pomiędzy sobą konkurują Uczestnicy
danego Punktu Macierzystego.

2. Zmiany Punktu Macierzystego można dokonać zawsze tylko w ciągu pierwszych 10 dni
odpowiedniego miesiąca kalendarzowego, przy czym w takim przypadku Uczestnik będzie
uczestniczyć w Rankingu w Punkcie nowo wybranego Punktu Macierzystego. Zmiany Punktu
Macierzystego dokonuje się poprzez zgłoszenie zmiany Punktu Macierzystego drogą mailową
na adres: callcenter@efortuna.pl.
3. Zwycięzcą odpowiedniego etapu Rankingu w Punkcie jest 5 Uczestników, którzy w ramach
danego etapu, uzyskają największą liczbę Punktów Mistrzowskich ze wszystkich Uczestników w
ramach danego Punktu.
4. Aby zostać zakwalifikowanym jako Zwycięzca Rankingu w Punkcie należy posiadać co najmniej
200 Punktów Mistrzowskich.
5. Nagrody dla Zwycięzców Rankingu w Punkcie:

miejsce

nagroda

1

Darmowy zakład o wartości 50 zł w postaci 7 000 punktów FKP

2

Darmowy zakład o wartości 30 zł w postaci 4 200 punktów FKP

3

Darmowy zakład o wartości 15 zł w postaci 2 100 punktów FKP

4

Darmowy zakład o wartości 10 zł w postaci 1 400 punktów FKP

5

Darmowy zakład o wartości 10 zł w postaci 1 400 punktów FKP

6. Nagrody w poszczególnych etapach Rankingu w Punkcie mogą być inne dla każdego etapu. Lista
nagród dla odpowiedniego etapu Rankingu w Punkcie będzie ogłaszana zawsze na początku
każdego etapu, zarówno w Punktach, jak i na stronie www.efortuna.pl .

VI. RANKING OGÓLNOPOLSKI
1. Zwycięzcą odpowiedniego etapu Rankingu Ogólnopolskiego staje się ten Uczestnik, który w
ramach danego etapu uzyska największą liczbę Punktów Mistrzowskich ze wszystkich
Uczestników biorących udział w Mistrzostwach, a w przypadku osiągnięcia przez kilku
Uczestników takiej samej liczby Punktów Mistrzowskich, o wygranej decydują dalsze kryteria
wskazane w pkt. IV ust.8.
2. Liczba zwycięzców każdego etapu Rankingu Ogólnopolskiego, poza Etapami Specjalnymi,
wynosi 50, bez względu na liczbę Uczestników Mistrzostw. Fortuna zastrzega sobie prawo do
zwiększenia liczby zwycięzców poprzez wprowadzenie stosownej zmiany do Regulaminu i jej
ogłoszenie na stronie internetowej www.efortuna.pl oraz w Punkcie.
3. W poszczególnym etapie Rankingu Ogólnopolskiego, poza Etapami Specjalnymi, przewidziano
następujące nagrody:

Miejsce

Nagroda

1

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

2

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

3

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

4

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

5

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

6

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

7

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

8

9

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.
Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.

10

11-20

Nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na
konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego.
Darmowy zakład o wartości 200 zł w postaci 28 000 punktów FKP

21-30 Darmowy zakład o wartości 150 zł w postaci 21 000 punktów FKP
31-40 Darmowy zakład o wartości 100 zł w postaci 14 000 punktów FKP
41-50 Darmowy zakład o wartości 50 zł w postaci 7 000 punktów FKP

4. Nagrody w poszczególnych etapach Rankingu Ogólnopolskiego mogą być inne dla każdego
etapu. Lista nagród do odpowiedniego etapu Rankingu Ogólnopolskiego będzie publikowana
zawsze na początku każdego etapu na stronie www.efortuna.pl.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z
przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym
wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród Uczestnikom spełniającym wszystkie
warunki Konkursu.
2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do Punktu Macierzystego, zgodnie z danymi,
znajdującymi się w systemie Fortuny.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest udostępnienie Fortunie przez nagrodzonego Uczestnika
danych koniecznych do odprowadzenia przez Fortunę podatku dochodowego. W przypadku
nieudostępnienia tych danych nagroda przepada.
4. Nagrody będą przekazane po zakończeniu odpowiednich etapów Rankingu w Punkcie oraz
Rankingu Ogólnopolskiego, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia danego etapu.
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą (wynikającej z podania
błędnych danych podczas rejestracji do FKP lub podczas zakładania konta internetowego) w
terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku skutkuje utratą prawa do nagrody.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na środki pieniężne lub inną
nagrodę rzeczową.
8. Zwycięzca ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą
e-mail konkurs.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od zakończenia danego
etapu. Odmówienia przyjęcia nagrody nie wiąże się z otrzymaniem rekompensaty tudzież innej
nagrody o tej samej wartości.

9. Fortuna nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Laureatów Mistrzostw.
VIII. WYNIKI MISTRZOSTW
Wyniki Mistrzostw publikowane będą w Punktach oraz na stronie internetowej www.efortuna.pl, w
terminie do 7 dni od zakończenia danego etapu.
IX. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest "Fortuna Online Zakłady
Bukmacherskie" sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43 – 400), ul. Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego 15.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
uczestnictwa w zakładach wzajemnych-bukmacherskich organizowanych przez Fortunę oraz w
celu otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, Fortuna uprawniona jest w zakresie, w jakim nie narusza
przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu
świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie
usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z
Mistrzostwami, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Mistrzostw, przygotowania statystyk i
zestawień podsumowujących Mistrzostwa, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości
księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Reklamacje zgłasza się drogą e-mail: konkurs.fortuna@efortuna.pl nie później niż do 5 dni od
zakończenia danego etapu Mistrzostw, podając dokładny opis i powód reklamacji.
2. Reklamacje zgłoszone w/w terminie rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie
3 dni od ich otrzymania przez Fortunę.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Fortuny drogą e-mail lub telefonicznie w terminie 3
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zasady przeprowadzenia Mistrzostw określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Niniejszy Regulamin Mistrzostw dostępny jest w Punktach i na stronie internetowej
www.efortuna.pl.

