
REGULAMIN TURNIEJU GIER FIFA19 
 

§1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1/ Organizatorem turnieju gier „FIFA 19” zwanego dalej "Turniejem", jest TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, 

adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000427063, kapitał zakładowy w wysokości  

38 500 000 zł, NIP 767-10-04-218, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2/ Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin")  

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3/ Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. 201 poz. 1540). 

 

4/ Turniej jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej  

www.mediaexpert.pl/turniejfifa (rejestracja) oraz w wybranych elektromarketach sieci TERG Media Expert 

(zmagania turniejowe). 

 

5/ Turniej rozpoczyna się w dniu  29 września 2018 r.  r. i trwa do dnia 27 października 2018 r. zgodnie  

z harmonogramem opisanym w pkt. 7 poniżej.  

 

6/ Nad całością Turnieju i jego prawidłowym przebiegiem czuwa Prowadzący wyznaczony przez 

Organizatora. W czasie trwania Turniejów wyłonionych zostanie łącznie 20 zwycięzców, po czterech  

 w każdym Turnieju. 

7/ Turniej odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

termin sklep adres 

29 września SZCZECIN 2 ( GALAXY ) Aleja Wyzwolenia 18/20 

6 października KATOWICE  ul. Alpejska 8 

13 października POZNAŃ MALTA ul. Maltańska 1 

20 października PIŁA VIVO 14 Lutego 26 

27 października KALISZ  Poznańska 121-131 

  

 

8/ Zmagania turniejowe będą się odbywały na konsoli PS4 oraz grze FIFA 19. Zwane dalej rozgrywki 

turniejowe 

 

9/ Uczestnik Turnieju (zwany dalej Uczestnikiem) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść  

i prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

 

1/ Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest  ukończenie 13 lat i zarejestrowanie się na listę Uczestników, 

która będzie prowadzona za pośrednictwem strony www.mediaexpert.pl/turniejfifa. Limit graczy  

w każdym z terminów zmagań turniejowych podanych w harmonogramie   to 250 osób. 

 

2/ Aby zarejestrować swój udział w Turnieju Uczestnik musi  podać następujące dane osobowe: 

✓ imię i nazwisko, 

http://www.mediaexpert.pl/turniejfifa


✓ kod pocztowy i miasto zamieszkania,  

✓ sklep, w którym chce wziąć udział w Turnieju zgodnie z harmonogramem w § 1 pkt 7, 

✓ adres poczty elektronicznej, 

✓ wiek 

✓ Uczestnik w wieku od 13 do 18 lat musi  podać dodatkowo dane rodziców lub opiekunów 

prawnych , przedstawicieli ustawowych takie jak : 

✓ Imię i nazwisko  

✓ adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu (aby Organizator mógł potwierdzić 

tożsamość i działania rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku powzięcia 

wątpliwości co do ich autentyczności). 

 

3/ Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda na komunikację marketingową pod wskazanym adresem  

e-mail (§2, pkt 2), na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną  

ofertą  promocyjno-reklamową. Zgoda na komunikację jest niezbędna do wzięcia udziału w Turnieju. 

Wprowadzając w odpowiednie pole swój adres e-mail oraz zaznaczając zgodę w checkboxie Uczestnik    

otrzymuje zwrotną informację z prośbą o aktywację niniejszego adresu e-mail. Następnie należy 

zalogować się pod wskazanym przez siebie adresem e-mail i zaakceptować zapisanie się do bazy 

subskrypcji Organizatora, klikając w link aktywacyjny jednocześnie potwierdzając swój udział w Turnieju. 

 

4/ Uczestnikiem Turnieju może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczestnicy do 18 roku życia nagrody główne mogą odebrać       jedynie przy współudziale swojego 

rodzica , przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego 

regulaminu. W przypadku, gdyby Organizator powziął wątpliwość odnośnie tego, czy podane przez 

uczestnika dane jego rodzica lub opiekuna prawnego są autentyczne lub też czy rzeczywiście ma miejsce 

współudział rodzica/opiekuna prawnego w turnieju, Organizator ma prawo skontaktować się 

telefonicznie ze wskazanym przez uczestnika rodzicem/opiekunem prawnym.  

 

5/ W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy 

organizacji Turnieju, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników  

i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

6/ Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że 

spełnia   wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Turnieju. 

 

§3 ZASADY TURNIEJU 

 

1/ Rozgrywki będą odbywały się systemem pucharowym. 

2/ Zmagania turniejowe dla każdego z Uczestników są rozgrywane za pośrednictwem jednej, dowolnie 

wybranej przez uczestnika drużyny. 

3/ Przed rozpoczęciem turnieju, następuje losowanie par turniejowych, przy użyciu koszyka oraz 

internetowej listy zapisów. W kolejnych rundach, gracze przypisywani są do siebie drabinkowo tzn. 

wybrany z boiska nr1 gra ze zwycięzcą z boiska nr2. Itd. 

4/ Każdy mecz rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez 2 graczy wszystkich ustawień 

kontrolera. 

5/ W przypadku nieparzystej liczby graczy wynikającej z pierwszego losowania, prowadzący turniej może 

wskazać na najmłodszego gracza ze względu na wiek i dać mu jeszcze jedna szansę w przypadku kiedy 

ten przegra swój pierwszy mecz. 

6/ W przypadku remisu następują rzuty karne. Wygrywa gracz, który jako pierwszy w rundzie uzyska 

przewagę. 

7/ Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie 

powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury. 

8/ W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada osoba 

Prowadząca Turniej. 

9/ W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Prowadzącego. 

10/ Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest równoznaczna  

z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach. 

11/Zabronione jest: 

a) używanie tzw,. starego systemu obrony, 



b) używanie automatycznej siły podań, 

c) aktualizowanie składów i formy, 

12/ Ustawienia stałe: 

a) czas meczu : 4 minuty, 

b) kamera domyślna, 

c) włączone kontuzje, 

d) pogoda losowa. 

13/ Organizator rozgrywek nie prowadzi zapisów do listy rezerwowych zawodników, którzy zgłoszą się  

w dniu i miejscu rozgrywania turnieju. 

14/ W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja 

Uczestnika. 

 

§4 NAGRODY 

 

1/ Za zajęcie czterech pierwszych miejsc organizator przewidział następujące nagrody, które zostaną 

wręczone bezpośrednio po każdej zakończonej edycji Turnieju w palcówce Organizatora: 

 

  

Pierwsze miejsce       wartość 

KONTROLER PS4 SONY PAD DUALSHOCK F.C. 250 

E-KOD SONY ESD PLAYSTATION PLUS 12M 240 

GRA PS4 SPIDER-MAN 260 

FOTEL GAMINGOWY DIABLO 599 

SUMA NAGRÓD 1349 zł 

Drugie miejsce  

KONTROLER PS4 SONY PAD DUALSHOCK F.C. 250 

E-KOD SONY ESD PLAYSTATION PLUS 12M 240 

GRA PS4 SPIDER-MAN 260 

SUMA NAGRÓD 750 zł 

Trzecie miejsce  

KONTROLER PS4 SONY PAD DUALSHOCK F.C. 250 

E-KOD SONY ESD PLAYSTATION PLUS 3M 100 

GRA PS4 SPIDER-MAN 260 

SUMA NAGRÓD 610 zł 

Czwarte miejsce  

KONTROLER PS4 SONY PAD DUALSHOCK F.C. 250 

E-KOD SONY ESD PLAYSTATION PLUS 3M 100 

SUMA NAGRÓD 350 zł 

 

Przy wręczeniu nagród Organizator będzie również oficjalnie ogłaszał wyniki Turnieju poprzez 

wyczytywanie imion i nazwisk nagrodzonych osób, a w przypadku zbieżności imion i nazwisk – również 



miejscowości zamieszkania lub kodu pocztowego nagrodzonej osoby (podanych przy zgłoszeniu udziału 

w Turnieju). 

 

2/ Do każdej nagrody, zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej 

Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie 

wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% 

zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 

14, poz. 176 z późn. zm.). 

 

3/ Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 

4/ Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

 

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1/ Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników na potrzeby udziału w Turnieju 

są spółki Grupy Media Expert, kontakt: Media Expert, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.  

2/ Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Turnieju, w tym wydania nagród oraz 

rozliczenia podatku dochodowego od tych nagród, a ponadto w celach marketingowych (np. 

przedstawianie spersonalizowanych ofert uczestnikom, którzy ukończyli 18 lat).  

3/ Przesyłanie komunikatów marketingowych na adres e-mail Uczestnika obywa się na podstawie 

wyrażonej zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, np. na 

https://www.mediaexpert.pl/lp,rezygnacja.  

4/ Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem 

Turnieju znajduje się w Załączniku do Regulaminu. 

 

 

§6 REKLAMACJE 

 

1/ Prawo do składania Reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Turnieju z niniejszym 

Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Turnieju w dniu jego trwania do momentu jego 

zakończeniu do godz. 20 w placówce Organizatora, w której Turniej jest prowadzony (zgodnie z 

harmonogramem zawartym w § 1). 

2/ Reklamacje dot. funkcjonowania serwisu, obsługi Turnieju, nagród mogą być zgłaszane mailowo na 

adres dok@me.pl lub pisemnie na adres: TERG S.A., ul. Za Dworcem 1d, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Turniej 

Fifa 19”. 

3/ Reklamacja określona w pkt. 2 niniejszego § będzie rozpatrywana w terminie 21. dni od dnia jej 

wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

4/ Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5/ O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na 

adres email, z którego została zgłoszona reklamacja lub na adres korespondencyjny, z którego 

reklamacja została zgłoszona. 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1/ Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2018  roku. Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora, w placówce Organizatora, w której Turniej jest prowadzony (zgodnie z harmonogramem 

zawartym w § 1) oraz za pośrednictwem Strony internetowej 

https://sg.mediaexpert.pl/mediaexpert/turniejfifa/regulamin.pdf 

2/ Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 

4/ Wszelkie spory między Organizatorem Turnieju i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez Właściwy 

Sąd  powszechny. 

 

 

 

 

https://www.mediaexpert.pl/lp,rezygnacja
https://sg.mediaexpert.pl/mediaexpert/turniejfifa/regulamin.pdf

