REGULAMIN AKCJI „Twoja gra, pewna kasa”
z dnia 21.12.2018r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki udziału i przeprowadzenia akcji o nazwie
„Twoja gra, pewna kasa” (zwanej dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o., ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców numerem 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 w całości opłacony, NIP: 6422187001, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Akcja odbywa się wyłącznie we wszystkich naziemnych punktach przyjmowania zakładów należących do
Organizatora (zwanych dalej „Punktami STS” lub osobno „Punktem STS”) 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 (zwanym dalej
„Regulaminem Gry”). Adresy Punktów STS znajdują się na stronie www.sts.pl.
4. Zasady założenia i korzystania z Karty STS, w tym warunki obrotu Bonusem określa odrębny regulamin Karty
STS.
5. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009r. (Dz.U.2018.165z późn. zm.)
6. 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.
7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w Punktach STS.
8. Akcja rozpoczyna się dnia 01.01.2019r. o godzinie 00:01 i trwa do 31.12.2019r. do godziny 23:59.
§2
Zasady udziału w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem Organizatora i uczestniczy w
zakładach wzajemnych urządzanych przez niego w Punktach STS oraz posiada Kartę STS (zwana w treści
niniejszego Regulaminu: „Uczestnikiem”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do
przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Akcji.
3. Uczestnik musi dokonać zawarcia zakładów z wykorzystaniem Karty STS, aby móc wziąć udział w Akcji i
otrzymać nagrodę.
4. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody za minimum dziesięć odwiedzin w dowolnym Punkcie STS
biorącym udział w Akcji, potwierdzonych zawarciem zakładów określonych w ust. 6 poniżej.
5. Za odwiedziny uważa się jeden dzień, tj. Uczestnik może dokonać zawarcia zakładów podczas kilku wizyt w
ciągu jednego dnia aż do osiągnięcia wymaganej sumy stawek określonej w ust. 6 poniżej.
6. Uczestnik ma za zadanie w ciągu jednych odwiedzin, tj. jednego dnia, zawrzeć dowolne zakłady za minimum
25,00 PLN rozumiane jako łączna suma stawek Uczestnika za zakłady w danym dniu.
Przykład: Uczestnik może zawrzeć 5 zakładów po 5 PLN każdy lub jeden zakład za 25,00 PLN.
7. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady, które zostały anulowane lub wypłacone przy użyciu mechanizmu Cashout oraz zakłady rozliczone w części lub całości przez Organizatora jako zwrot.
8. Akcja odbywa się w etapach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy). Odwiedziny nie przechodzą na następny
miesiąc.

§3
Nagrody
1. Nagrodę stanowi doładowanie Karty STS kwotą stanowiącą równowartość 5% sumy stawek z osiągnięcia progu
odwiedzin w danym miesiącu, z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora (dalej „Bonus”).
Przyznanie Bonusu zależy od osiągnięcia progu odwiedzin w Punkcie STS, tj.


po 10 dniach w miesiącu ze stawką minimum 25 PLN/dzień -> bonus w wysokości 5% sumy stawek z
tych 10 dni;



po 20 dniach w miesiącu ze stawką minimum 25 PLN/dzień -> bonus w wysokości 5% sumy stawek z
tych 10 dni (od 11 do 20 dnia w miesiącu, w których Uczestnik spełnił warunki)



2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

po 25 dniach w miesiącu ze stawką minimum 25 PLN/dzień -> bonus w wysokości 5% sumy w
wysokości z tych 5 dni (od 21 do 25 dnia w miesiącu, w których Uczestnik spełnił warunki).
Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w gotówce.
Wartość Bonusu zostanie zaokrąglona w górę do 1 grosza.
Wartość Bonusu nie może przekroczyć kwoty:
- 100,00PLN miesięcznie dla jednego Uczestnika;
- 200,00 PLN miesięcznie dla klientów Silver;
- 500,00 PLN miesięcznie dla klientów Gold.
Jeden Uczestnik w trakcie trwania Akcji może otrzymać tylko jedną nagrodę miesięcznie za każdy z pułapów
określonych w ust. 1 powyżej.
Termin ważności Bonusu wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu przyznania
Bonusu.
Nagroda zostanie przyznana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekroczenia progu uprawniającego do jej
otrzymania.
Bonus nie może zostać wykorzystany przez Uczestnika do zawierania zakładów w ramach Akcji. Wszystkie
zakłady zawarte przez Uczestnika z wykorzystaniem Bonusu nie zostaną uwzględnione przez Organizatora.
§4
Odpowiedzialność

Organizator 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 prawem lub
postanowieniami Regulaminu.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1.
2.
3.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, przyznania nagrody oraz udokumentowania Akcji
przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane przez niego przy zakładaniu Karty STS oraz podane w celu
odbioru nagrody.
§6
Reklamacje

1.

Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail
kontakt@sts.pl, podając w tytule wiadomości nazwę akcji, lub pisemną na adres siedziby Organizatora.

2.
3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie
reklamacji oraz numer Karty STS.
Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2019 roku.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
3. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora
w Punktach STS informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian przynajmniej na
7 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.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w każdym czasie, składając Organizatorowi stosowne
wypowiedzenie np. drogą mailową na adres kontakt@sts.pl, podając w tytule wiadomości nazwę akcji.
5. 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.
6. 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 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;

