REGULAMIN AKCJI "Bilety na Polskę"
z dnia 08.03.2019 roku
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji "Bilety na Polskę" (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 na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl oraz mobilnej wersji strony m.sts.pl na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz podlega zasadom określonym w
Regulaminie Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
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.
Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2018.165 z późn. zm.)
Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest udostępniona na stronie www.sts.pl.
Akcja rozpoczyna się dnia 08.03.2019 r. o godzinie 13:00 i trwa do dnia 12.05.2019 r. do godziny 23:59.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
§2
Zasady udziału w Akcji

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w
trakcie trwania Akcji dokonała rejestracji i założyła internetowe konto do zawierania zakładów
wzajemnych zgodnie z Regulaminem Gry, które zostało prawidłowo zweryfikowane przez Organizatora
oraz podczas rejestracji
w polu „kod promocyjny” wpisała hasło: 
MAXBONUS (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”).
Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika
do przestrzegania Regulaminu.
Zadaniem Uczestnika jest dokonanie wpłaty depozytu oraz zawarcie z konta depozytowego zakładu SOLO
lub AKO za minimalną stawkę 20,00 zł z jak najwyższym kursem końcowym.
Zakład musi zostać rozliczony najpóźniej do dnia 12.05.2019 r. do godziny 23:59 aby został uwzględniony
w Akcji i musi zostać rozstrzygnięty jako wygrany.
Uczestnik może dokonać zawarcia dowolnej ilości zakładów, lecz może otrzymać wyłącznie jedną
nagrodę.
W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady, które zostały anulowane lub wypłacone przy użyciu mechanizmu
Cash-out, zakłady STS Bezpieczny, zakłady NA ŻYWO, zakłady wirtualne oraz zakłady Hit Dnia i
Superoferta.
W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady rozliczone w części lub całości przez Organizatora jako zwrot.
§3
Nagrody

Wpisanie kodu MAXBONUS podczas rejestracji uprawnia Uczestnika do otrzymania doładowania konta
bonusowego w wysokości 30 PLN do trzech dni od momentu pozytywnej weryfikacji konta.
2. Aby saldo konta bonusowego 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”.
3. Nagrodę w postaci podwójnego zaproszenia na mecz otrzyma czterech Uczestników, którzy spełnili łącznie
wszystkie wymogi określone w §2.
4. Nagrodę stanowi podwójne zaproszenie na mecz Polska - Izrael, który odbędzie się dnia 10.06.2019 r. o
godzinie 20:45 w Warszawie na Stadionie Narodowym. Zaproszenie obejmuje bezpłatny wstęp na mecz.
5. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia nagrody na osobę trzecią ani do żądania jej wymiany
na jej równowartość w gotówce.
6. W dniu 13.05.2019 r. Organizator prześle do zwycięzców na adres podany podczas rejestracji wiadomość
mailową, lub SMS na numer telefonu przypisany do konta online, z informacją o wygranej. Uczestnik w celu
odebrania nagrody zobowiązany jest zobowiązany do wypełnienia formularza, który znajduje się pod
linkiem, zawartym w wiadomości mailowej Organizatora z podaniem następujących danych: imienia,
nazwiska, numeru PESEL Uczestnika oraz osoby towarzyszącej, najpóźniej do końca dnia 14.05.2019 roku.
Brak wypełnionego formularza w tym terminie powoduje, iż nagroda przepada na rzecz Organizatora.
7. Odbiór nagrody jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie powyższych danych organizatorowi
meczu, zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
8. Nagroda będzie do odbioru dnia 10.06.2019r. w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych nr 6040 w
Warszawie przy ulicy Francuskiej 49 Kl.A najpóźniej do godziny 19:45.
9. W przypadku braku podania danych, o których mowa w ust. 4 powyżej lub odbioru nagrody we wskazanym
w Regulaminie terminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
1.

§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.
2.
3.

4.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, przyznania nagrody, rozpatrzenia reklamacji
oraz udokumentowania Akcji przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane przez niego w formularzu
rejestracyjnym do zakładania konta STS.
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawiania,
usunięcia 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.
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.

3.

4.

Regulamin wchodzi w życie dnia 08.03.2019 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu
każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora 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 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

