REGULAMIN AKCJI "Ligowe Emocje Rządzą"
z dnia 07.02.2019roku
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji "Ligowe Emocje Rządzą" (zwanej dalej
„Akcja”).
Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000
zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.
Akcja odbywa się w punktach przyjmowania zakładów należących do Organizatora (zwanych dalej łącznie
„Punktami STS” bądź osobno „Punktem STS”), na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl, w tym w jej
wersji mobilnej oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej należącej do Organizatora, na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz podlega zasadom określonym w regulaminie zakładów
bukmacherskich obowiązującym w punktach przyjmowania zakładów, właściwym dla danego Punktu STS
oraz w Regulaminie Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanymi dalej łącznie
„Regulaminem Gry”). Adres Punktów STS znajduje się na stronie www.sts.pl.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie, Regulaminie Gry
oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne
w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest udostępniona w Punktach STS oraz na stronie www.sts.pl.
Akcja rozpoczyna się dnia 07.02.2019 r. o godzinie 01:00 i trwa do dnia 10.02 do godziny 14:55.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo).
§2
Zasady udziału w Akcji

1.

2.
3.
4.

5.
6.

W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest
klientem Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego na stronie
internetowej www.sts.pl lub w Punktach STS (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”).
Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika
do przestrzegania Regulaminu.
W odniesieniu do Uczestników biorących udział w Akcji w Punktach STS, Uczestnik musi zarejestrować
zawarcie zakładu przy użyciu Karty STS by móc wziąć udział w Akcji i odebrać nagrodę.
W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady, które zostały anulowane lub wypłacone przy użyciu mechanizmu
Cash-out, zakłady SOLO, zakłady MAXIKOMBI, zakłady STS Bezpieczny oraz zakłady NA ŻYWO, Hit Dnia
oraz zakłady z Superoferty.
W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady rozliczone w części lub całości przez Organizatora jako zwrot.
Zadaniem Uczestnika jest dokonanie zawarcia zakładu AKO za minimum 10,00zł, obejmującego wynik
(1X2) czterech (Ekstraklasa, Bundesliga) lub pięciu meczów (Serie A, Premier League, Ligue 1, La Liga) jednej
wybranej przez Uczestnika ligi piłkarskiej spośród wymienionych poniżej:
● Ekstraklasa -> 4 mecze 21. kolejki
● Serie A -> 5 meczów 23. kolejki
● Premier League -> 5 meczów 26. kolejki

● Ligue 1 -> 5 meczów 24. kolejki
● Bundesliga -> 4 mecze 21. kolejki
● La Liga -> 5 meczów 23. kolejki
7. Na kuponie mogą znaleźć się spotkania wyłącznie z jednej, wybranej przez Uczestnika ligi.
8. W Akcji nie biorą udziału kupony, które:
- obejmują mecze z różnych lig;
- zostały zawarte za stawkę mniejszą niż wskazana w Regulaminie;
- obejmują mniejszą ilość meczów niż wskazana w ust. 7;
- obejmują inne mecze niż wskazane w Regulaminie.
9. Do 
Akcji zaliczane będzie wyłącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) pierwszych kuponów zawartych przez
Uczestnika na każdą z lig, które biorą udział w akcji.
10. W przypadku Uczestnika, biorącego udział w Akcji w inny sposób niż w Punktach STS, Uczestnik jest
zobowiązany do zawarcia zakładu z konta depozytowego. W Akcji nie będą uwzględniane zakłady zawarte
przez Uczestnika z konta bonusowego. W przypadku Uczestnika biorącego udział w Akcji w Punktach STS, w
Akcji nie będą uwzględniane zakłady zawarte przez Uczestnika z wykorzystaniem środków z Karty STS.
§3
Nagrody
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Nagrodę stanowi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) podzielone proporcjonalnie przez
liczbę wszystkich kuponów, które zostały rozliczone jako wygrane i spełniły wymogi określone w § 2. W
celu uniknięcia wątpliwości, Organizator zastrzega, że jedyną nagrodę dla Uczestnika stanowi kwota
uzyskana
po dokonaniu podziału.
Nagroda będzie przyznawana Uczestnikom w formie doładowania konta bonusowego Uczestnika
(w przypadku Uczestnika, który dokonał zawarcia zakładu na stronie www.sts.pl lub w aplikacji mobilnej)
lub na Kartę STS (w przypadku Uczestnika, który dokonał zawarcia zakładu w Punkcie STS).
Aby saldo konta bonusowego na zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi
dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania dowolnych zakładów za łączną
stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym
1,91. Do obrotu nie są zaliczane kupony typu Maxikombi, Hit Dnia, Zakład bezpieczny oraz kupony
wypłacone za pomocą opcji Cash-out. Możliwość wykorzystania bonusu kończy się kiedy wszystkie zawarte
na koncie bonusowym kupony zostają rozstrzygnięte, a saldo konta jest mniejsze niż 2,00 zł, co
uniemożliwia dalszą grę. Po spełnieniu warunków określonych powyżej pozostała kwota bonusowa
zostanie przypisana do konta depozytowego z możliwością dalszej gry lub wypłaty. Otrzymany bonus nie
może zostać wykorzystany na Zakłady Specjalne – „HIT DNIA”.
Termin ważności doładowania bonusowego na Kartę STS wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
następującego po dniu przyznania doładowania bonusowego.
Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę.
Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom do dnia 13.02.2019 r.
Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.
(Dz.U.2018 poz. 200, z późn. zm.) na dzień 21 maja 2018r. zwolnione z opodatkowania są nagrody, których
jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody
przekroczy kwotę 2.000,00zł Organizator pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek w wysokości 10%
wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018 poz. 200, z późn. zm.).
§4
Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami
Regulaminu.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, przyznania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz udokumentowania Akcji przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane przez niego w
formularzu rejestracyjnym do zakładania konta STS lub podane przy zakładaniu Karty STS.
4. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawiania,
usunięcia, sprostowania lub wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także do ich
przenoszenia. W przypadku uznania przez Uczestnika, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
wymogami prawa Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności STS znajdującej
się w Punktach STS oraz na stronie internetowej www.sts.pl.
§6
Reklamacje
1.
2.

3.

Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@sts.pl lub pisemną na adres siedziby Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację oraz skuteczne poinformowanie osoby ją
składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji, tj.: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie),
uzasadnienie reklamacji oraz login konta STS/numer Karty STS.
Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres
pocztowy lub mailowy wskazany w reklamacji. W przypadku braku podania adresu mailowego, odpowiedź
zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została doręczona do Organizatora.
§7
Postanowienia końcowe

1.
2.

Regulamin wchodzi w życie dnia 07.02.2019 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu
każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora w Punktach STS oraz na
www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian przynajmniej na 3
dni przed planowaną zmianą, chyba, że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu

3.

4.

będzie wymagało od Organizatora wprowadzenia zmian w krótszym terminie. Zmieniony Regulamin
obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Akcji.
W przypadku, gdy Uczestnik wskutek naruszenia Regulaminu wyrządzi Organizatorowi szkodę, zobowiązany
będzie do jej pokrycia. W przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika,
została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten
zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w
następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na potrzeby udziału w
Akcji lub uzyskania nagrody nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) wykorzystania nagrody do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę Uczestników,
które z powodu tej nagrody lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Uczestnikowi lub
uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
c) naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Gry, lub też przepisów
obowiązującego prawa;
d) podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął
działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych.

