
Regulamin konkursu "Liga Typerów Polski-Sport.pl"

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

**1.1.** Organizatorem konkursu "Liga Typerów Polski-Sport.pl" jest JBM Limited, spółka

zarejestrowana pod numerem C59175, pod adresem: Central Business Centre, 1st Floor

Suite 3, Mdina Road, Zebbug, ZBG9015, Malta.

**1.2.** Aby wziąć udział w konkursie i zdobyć nagrody, należy utworzyć konto na stronie

"Johnnybet.com" i dołączyć do ligi prywatnej “Liga Typerów Polski-Sport.pl” poprzez

wpisanie kodu “0SANBR” w odpowiednim miejscu (w zakładce "Ligi Prywatne"). Dokładne

zasady Lig Prywatnych określone są w regulaminie Ligi Typerów JohnnyBet

(https://www.johnnybet.com/app/contests/3#tl_rules).

**1.3.** Aby rozpocząć rywalizację w konkursie, należy dodać kupon w konkursie przy

użyciu [Kreatora Kuponów ](https://www.johnnybet.com/app/betting_system) z włączonym

trybem Ligi Typerów. Opublikowany kupon pojawi się na profilu użytkownika (dashboardzie).

**1.4.** Konkurs trwa od daty publikacji regulaminu - 3 sierpnia 2022 roku do 31 maja 2023

roku.

### NAGRODY

**2.1.** Pula nagród w konkursie wynosi 5000 złotych i jest podzielona na sezon oraz

nagrody pieniężne i rzeczowe.

**2.2** Nagrody sezonowe (pieniężne) przydzielane są 10 Typerom z najwyższym profitem

w całym sezonie.

Podział nagród (3500 zł):

1. miejsce - 1000 zł

2. miejsce - 800 zł

3. miejsce - 600 zł

4. miejsce - 400 zł

5. miejsce - 200 zł

6-10. miejsce - 100 zł

http://johnnybet.com/
https://www.johnnybet.com/app/contests/3#tl_rules
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**2.3.** W przypadku gdy co najmniej dwóch Typerów zajmie tę samą pozycję w rankingu,

suma przypadających im nagród jest rozdzielana równo pomiędzy nich.

PRZYKŁAD:

Jeśli dwóch Typerów zajmie ex aequo 2. miejsce, wówczas suma nagród za 2. miejsce (200

PLN) i za 3. miejsce (150 PLN) jest sumowana (200 PLN + 150 PLN = 350 PLN) i dzielona

równo pomiędzy nich (350 PLN / 2 = 175 PLN).

**2.4.** Dla najlepszych Typerów w danym miesiącu (łącznie 10 miesięcy) przewidziane są

ponadto nagrody dodatkowe w postaci książek o tematyce sportowej. Łączna wartość tych

nagród nie przekracza 1500 zł. Podział nagród na każdy z 10 miesięcy:

1. miejsce - książka o wartości maks. 60 zł

2. miejsce - książka o wartości maks. 50 zł

3. miejsce - książka o wartości maks. 40 zł

**2.5.** Laureat będzie mógł samodzielnie wskazać książkę, ale w zależności od zajętego

miejsca musi się ona mieścić w powyższym budżecie. Wybór książki będzie dodatkowo

ograniczony dostępnością w sklepie/księgarni wybranej przez organizatora.

**2.6.** Uczestnicy ligi prywatnej biorą także udział w konkursie głównym Ligi Typerów i

mogą wygrywać przewidziane w konkursie nagrody

(https://www.johnnybet.com/app/contests/3#tl_rules).

**2.7.** Nagrody będą wypłacane bezpośrednio na konto PayPal/Skrill użytkownika po

wcześniejszej weryfikacji jego danych, w terminie do 30 dni od opublikowania finalnych

wyników na stronie Polski-Sport.pl.

**2.8.** Upewnij się, że przypisałeś poprawny adres PayPal/Skrill do swojego konta. Nagroda

zostanie wysłana TYLKO na wskazany adres. Nie ma możliwości wysyłki nagrody na inne konto

niż wskazane w ustawieniach profilu. Jeśli nie uzupełnisz swojego adresu PayPal (e-mail)/Skrill

lub przypisany zostanie błędny adres i tym samym PayPal/Skrill odrzuci naszą płatność, nagroda

przepada. Korzystanie z jednego adresu PayPal/Skrill na kilku kontach różnych użytkowników

jest niedozwolone.
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### ZASTRZEŻENIA

**3.1.** W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma

regulamin konkursu głównego Ligi Typerów

(https://www.johnnybet.com/app/contests/3#tl_rules).

**3.2.** Zasady konkursu mogą się zmienić, o czym użytkownicy zostaną wcześniej

poinformowani.

**3.3.** Sytuacje sporne rozstrzyga organizator niniejszego konkursu.
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