REGULAMIN KONKURSU „EuroZnawca”
obowiązujący w dniach 01.06 godz. 10:00 do 11.06.2021 godz. 21:00
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 „EuroZnawca”
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 pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92629, 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.
3. OGÓLNE WARUNKI KONKURSU
3.1. Konkurs prowadzony jest w dniach 01.06 godz. 10:00 do 11.06.2021 godz. 21:00
3.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
3.2.1. W czasie jego obowiązywania zalogować się na swoje iKonto stronie www.efortuna.pl , w
tym poprzez aplikację mobilną;
3.2.2. Wypełnić dostępny na stronie Organizatora formularz o nazwie „EuroZnawca” który
zawiera „drabinkę” meczową dotycząca poszczególnych etapów w ramach Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej 2020;
3.2.3. W formularzu, o którym mowa w pkt 3.2.2 należy wskazać drużyny, które awansują do
kolejnych faz turnieju (tj. 1/8, 1/4, 1/2 finału oraz finał) z uwzględnieniem wskazania par
grających między sobą w danej fazie turnieju;
3.2.4. W meczu finałowym oprócz pary finałowej należy wskazać dokładny wynik meczu;
3.2.5. Wynik meczu dotyczy regulaminowego czasu tj. bez dogrywki i może być remisem;
3.2.6. Po uzupełnieniu całego formularza, należy kliknąć w przycisk „wyślij” dostępny na dole
strony, pod formularzem.
3.2.7. Podgląd uzupełnionego formularza będzie dostępny na iKoncie gracza w zakładce „historia”
3.3. Nagrodę główną w Konkursie stanowi pula pieniężna o wartości 1 000 000 Euro (według średniego
kursu NBP z dnia 11.07.2021) podzielona proporcjonalnie przez liczbę wszystkich graczy, którzy
prawidłowo wytypowali wszystkie etapy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020, łącznie z
końcowym wynikiem meczu finałowego.
3.4. Poprzez poprawne wytypowanie wszystkich etapów, o którym mowa w pkt 3.3, należy rozumieć
poprawne wskazanie drużyn, które awansują do kolejnych faz turnieju (tj. 1/8, 1/4, 1/2 finału oraz
finał) z uwzględnieniem wskazania par grających między sobą w danej fazie turnieju oraz podanie
wyniku finałowego meczu w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2020.

3.5. Nagroda, o której mowa w pkt.3.3, będzie przypisana do iKonta gracza następnego dnia po
uzyskaniu prawa do niej.
3.6. Dodatkowo gracze, którzy poprawnie wytypują wszystkie drużyny, które awansują z fazy grupowej
wraz ze wskazaniem par które zagrają w 1/8 finału, otrzymają Nagrodę dodatkową w postaci
Punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus, których pula ma wartość 100 000 zł i która podzielona
zostanie na wszystkich graczy, którzy wskazali poprawnie wszystkie drużyny, które awansują z fazy
grupowej wraz ze wskazaniem par które zagrają w 1/8 finału.
3.7. Wartość Nagrody, o której mowa w pkt 3.3 oraz Nagrody dodatkowej, o której mowa 3.6 w
przypadku nierównej wartości, zostanie zaokrąglona w górę o 1 PLN
3.8. Gracze, którzy nie wytypują poprawnie danego etapu Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2020,
automatycznie zostaną wykluczeni z dalszego udziału w Konkursie.
3.9. Nagroda dodatkowa w postaci Punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus, o których mowa w pkt.
3.6 zostanie przypisana do iKont graczy do końca następnego dnia po uzyskaniu prawa do niej.
3.10. W przypadku, gdy wartość Nagrody lub Nagrody dodatkowej uzyskanej w Konkursie wyniesie
powyżej 200 zł, zostanie do niej doliczona Nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości Nagrody
lub Nagrody dodatkowej, 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.
3.11. Każdy gracz może wypełnić tylko raz formularz w czasie trwania Konkursu
3.12. Po wypełnieniu formularza należy sprawdzić czy został on poprawnie zapisany w zakładce „historia”
dostępnej po zalogowaniu się na iKonto.
3.13. W przypadku braku zapisanego formularza lub stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w
zapisanych wynikach, należy niezwłocznie zgłosić reklamację do pod adres reklamacje@efortuna.pl,
najpóźniej do 11.06.2021.
3.14. Gracze, którzy zakwalifikowali się do otrzymania Nagrody lub Nagrody dodatkowej, zostaną
powiadomieni drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.15. Gracz, który wyśle wypełniony formularz, automatycznie wyraża zgodę na kontakt w celu
poinformowania o przyznanej Nagrodzie lub Nagrodzie dodatkowej.
3.16. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.17. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody dodatkowej na środki pieniężne lub wymiany
Nagrody lub Nagrody dodatkowej na inną nagrodę.
3.18. Gracz ma prawo odmówić przyjęcia Nagrody lub Nagrody dodatkowej. Odmowę przyjęcia zgłasza
się drogą e-mail promocja.fortuna@efortuna.pl , nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania
informacji o uzyskaniu nagrody.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
do 11.06.2021, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej. Reklamacje
zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 3 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, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępne jest na stronie www.efortuna.pl.

