REGULAMIN KONKURSU „AKO Master”
obowiązujący w dniach 30.05-06.06.2021
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki Konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonego pod nazwą „AKO Master”,
zwanego dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy 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 Sadowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 54811-92-629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. W Konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną oraz będących
uczestnikami Programu Lojalnościowego Fortuna Klub Plus i zawierających zakłady wzajemne
w punktach sprzedaży Organizatora.
3. OGÓLNE WARUNKI KONKURSU
3.1. Konkurs obowiązuje w dniach 30.05 - 06.06.2021 i podzielony jest na 3 etapy:
3.1.1. Etap I: 30.05 -01.06.2021;
3.1.2. Etap II: 02.06 - 04.06.2021;
3.1.3. Etap III: 05.06 - 06.06.2021.
3.2. Aby wziąć udział w Konkursie oraz uzyskać prawo do otrzymania Nagrody należy:
3.2.1. W trakcie trwania danego etapu zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez
aplikację mobilną Organizatora lub w punkcie sprzedaży Organizatora min. 1 zakład lub
zakłady za minimalną kwotę 10 PLN Brutto oraz kursem minimalnym zdarzenia 1.2
3.2.2. Zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.2.1, mogą zawierać dowolne zdarzenie z oferty
przedmeczowej (Prematch) lub Live i muszą zawierać min. 1 zdarzenie związane z tenisem.
3.2.3. Zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.2.1, muszą być zawarte w formie kuponu AKO
według następujących zasad:
Etap I: 30.05 -01.06.2021 – w tym okresie należy zawrzeć zakłady min 5 AKO tj. zawierające
min. 5 zdarzeń na kuponie z wyłączeniem zdarzeń zawierających bonus kursowy „Gra Bez
Podatku” lub „Bonusów AKO” dodawanych automatycznie do kuponów AKO
Etap II: 02.06 - 04.06.2021– w tym okresie należy zawrzeć zakłady min 10 AKO tj. zawierające
min. 10 zdarzeń na kuponie z wyłączeniem zdarzeń zawierających bonus kursowy „Gra Bez
Podatku” lub „Bonusów AKO” dodawanych automatycznie do kuponów AKO
Etap III: 05.06 - 06.06.2021– w tym okresie należy zawrzeć zakłady min 15 AKO tj. zawierające
min. 15 zdarzeń na kuponie z wyłączeniem zdarzeń zawierających bonus kursowy „Gra Bez
Podatku” lub „Bonusów AKO” dodawanych automatycznie do kuponów AKO
3.2.4. Kwota, o której mowa w ppkt 3.2.1, dotyczy całego kuponu.
3.2.5. Kurs, o którym mowa w ppkt. 3.2.1 dotyczy każdego zdarzenia na kuponie (z wyłączeniem
bonusów kursowych „Gra Bez Podatku” lub „Bonusów AKO” dodawanych automatycznie do
kuponów AKO)
3.2.6. Każdy gracz, który będzie miał min. 1 poprawnie wytypowany kupon w pierwszym etapie
przechodzi do kolejnego etapu i tak dalej.
3.2.7. Zwycięzcami są gracze, którzy w ostatnim etapie poprawnie wytypują min 1 kupon 15 AKO.
3.2.8. Do Konkursu zalicza się tylko jeden zwycięski kupon, spełniający powyższe warunki, z danego
dnia etapu.

3.3. Nagrodę w Konkursie stanowią punkty lojalnościowe Fortuna Klub Plus o łącznej wartości 100 000 zł
podzielone przez liczbę wszystkich graczy, którzy w ostatnim etapie mieli wygrywające kupony.
3.4. Wartość nagrody, w przypadku nierównej wartości, zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
3.5. Prawo do uzyskania nagrody, o której mowa w pkt. 3.3 zostanie przypisane do iKont graczy w postaci
bonusu do końca następnego dnia po zakończeniu ostatniego etapu Konkursu, tj. 07.06.2021.
Gracze, którzy zakwalifikowali się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni drogą mailową,
SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.6. Bonus należy aktywować w terminie 7 dni od dnia przypisania prawa do jego uzyskania. W przypadku
braku aktywacji we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, prawo do uzyskania nagrody wygasa.
3.7. W przypadku, gdy wartość nagrody uzyskanej w Konkursie wyniesie powyżej 200 zł, zostanie do niej
doliczona nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagród, która zostanie przekazana przez
Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego. W celu rozliczenia podatku dochodowego Nagrodzeni
uczestnicy Konkursu zobowiązani będą do udostępnienia Organizatorowi danych koniecznych do
odprowadzenia podatku dochodowego.
3.8. Konkurs nie obejmuje kuponów anulowanych lub unieważnionych oraz zakładów typy Maxikombi.
3.9. Konkurs nie dotyczy kuponów wypłaconych wcześniej (tzw. „Early Cash Out).
3.10. Konkurs obejmuje tylko wygrane kupony.
3.11. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do Nagrody na osobę trzecią.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane
osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

