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Star-Typ Sport gra z kibicami
Właśnie ruszyła pierwsza edycja akcji „Gramy z kibicami” organizowana przez
Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców. Sympatycy wszystkich drużyn ekstraklasy
oraz I ligi mogą wygrać dla swoich stowarzyszeń kibiców łącznie minimum 11 000
złotych, które zostaną przeznaczone na cele związane z kibicowaniem. Sponsorem
akcji jest legalny polski bukmacher, firma Star-Typ Sport.
Firma Star-Typ Sport od lat angażuje się we wspieranie polskiego sportu. Zależy nam
także na kibicach, którzy tworzą świetną atmosferę podczas widowisk sportowych i są ich
częścią. Doceniamy zaangażowanie polskich fanów, którzy pod względem organizacji,
dopingu i przygotowywanych opraw meczowych należą do najlepszych na świecie. Akcją
„Gramy z kibicami” chcemy symbolicznie wesprzeć ich trud i jednocześnie docenić efekty
ciężkiej pracy – mówi Mateusz Juroszek, prezes Star-Typ Sport.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy jedynie grając w internetowych zakładach
bukmacherskich Star-Typ Sport zadeklarować jakiemu klubowi z ekstraklasy lub
pierwszej ligi się kibicuje. Należy wejść na stronę www.gramyzkibicami.pl, skąd po
akceptacji warunków nastąpi przekierowania na stronę www.sts.pl. W zabawie mogą wziąć
udział zarówno już zarejestrowani gracze, jak również ci, którzy dopiero będą zakładać
konto. Dla nowych graczy Star-Typ Sport przygotował bonus w postaci doładowania konta
kwotą 200 złotych.
Kibice, którzy tworzą niezapomnianą atmosferę podczas meczów piłkarskich, są często
niesłusznie źle oceniani. Dlatego cieszymy się, że legalny polski bukmacher, firma StarTyp Sport, dostrzega, jak ważne jest dla nas kibicowanie i zdecydowała się wesprzeć nasze
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działania. Jest to gest, który ma dla nas symboliczny charakter – dodaje Piotr Koszecki,
przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców.
Gracze, którzy zadeklarują, jakiemu klubowi kibicują, biorą udział w rankingu wszystkich
grających. Tabela jest tworzona na podstawie zebranych punktów. Następnie sumowane są
wyniki najlepszych dwudziestu sympatyków każdego z klubów. Należące do OZSK
stowarzyszenie kibiców klubu, którego fani uzyskają najwięcej punktów, otrzymuje 4 000
złotych. Kolejne stowarzyszenia otrzymają odpowiednio 2 000 i 1 000 złotych, które mogą
przeznaczyć na cele związane ze wspieraniem swojej drużyny, m.in. na dofinasowanie
opraw meczowych lub organizacji wyjazdów. Dodatkowo kibice klubu, który będzie miał
najwięcej zarejestrowanych fanów na www.sts.pl, otrzymają 2 000 złotych. Tyle samo
dostaną w postaci bonusowego doładowania konta do podziału najlepsi z sympatyków
poszczególnych klubów. W zależności od zainteresowania akcją, kwoty mogą się zwiększyć
w trakcie jej trwania.
Sytuacja legalnych firm bukmacherskich w Polsce jest trudna. Płacimy jedne z najwyższych
podatków w Europie, a zagraniczne firmy działające w Polsce nie muszą przechodzić przez
szereg procedur, które nas dotyczą. Efekt jest taki, że miliony złotych, które mogłyby
zasilić budżet państwa i polski sport, trafiają za granicę. Jeżeli ustawa hazardowa
zostanie zmieniona, a podatki, które płacą legalni bukmacherzy w Polsce zostaną
zrównane z poziomem jaki jest w Niemczech, Czechach czy Wielkiej Brytanii, jesteśmy
także gotowi zwielokrotnić wartość nagród w kolejnych edycjach akcji „Gramy z kibicami”
– dodaje Mateusz Juroszek.
Akcja organizowana przez Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców rozpoczęła się 22
lipca i potrwa do 22 grudnia. Jest to pierwsza edycja „Gramy z kibicami”, jeśli spodoba się
kibicom, będą jej kolejne odsłony z dodatkowymi nagodami. Szczegóły znajdują się na
stronie www.gramyzkibicami.pl.
Od 1 września do stawki dołączą Klienci z Punktów stacjonarnych Star-Typ Sport, którzy
zbierają Punkty w ramach naziemnego Klubu STS. Oni będą mogli deklarować sympatie
klubowe w każdym z ponad 380 Punktów Star-Typ Sport na terenie całej Polski.
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Więcej informacji:
Paweł Rabantek
Specjalista ds. komunikacji Star-Typ Sport
(+48) 603 870 044
pawel.rabantek@sts.pl
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