
REGULAMIN  KONKURSU  
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest  FRENZY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000540903, NIP 5213687816 (dalej:„Organizator”) będąca jednocześnie 
fundatorem Nagrody. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Konkurs zaplanowany jest w okresie od 20.08.2021r. do 31.12.2021 r. i realizowany będzie na 

zasadach określonych poniżej (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 
 

 §2 UCZESTNICY KONKURSU 
1. Konkurs przeznaczony jest dla widzów programu telewizyjnego Polsat Games.  
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu ani 
 współpracujące przy jego organizacji po stronie Organizatora.  
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na tym, 

że: „Podczas transmisji z wydarzeń e-sportowych dotyczących rozgrywek w League of Legends w 
programie telewizyjnym Polsat Games Uczestnik musi jak najszybciej przepisać wyświetlany 
na ekranie odbiornika telewizyjnego  kod, który następnie musi umieścić jako pierwszy w 
dedykowanym panelu w grze, w czasie trwania transmisji (dalej: Zadanie konkursowe). Wpisanie 
pozyskanego kodu w grze jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i wyrażeniem zgody 
na udział.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, niekompletne lub nieprawidłowe 
wykonania Zadania konkursowego.  

 
 §3 NAGRODY 

1. Za każde prawidłowo wykonane Zadanie konkursowe w Konkursie zostanie przyznana jedna 
Nagroda w postaci „Skrzynki z przedmiotem kosmetycznym oraz dodatkami” z gry League of 
Legends. Organizator jak i Uczestnik nie mają wpływu na zawartość skrzynki stanowiącej Nagrodę. 
Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do wyboru Nagrody, wybór nagrody zostanie przeprowadzony 
przez Organizatora, na podstawie zautomatyzowanej weryfikacji udziału Uczestników i 
wyłonionych na tej podstawie Laureatów – Nagrody. 

2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania 
 wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Wartość każdej z Nagród wynosi 1,24€ (jedno euro, dwadzieścia cztery eurocenty). 
 

 §4 PRZEBIEG KONKURSU 
1. Uczestnicy w terminie wskazanym w § 1 pkt. 3 zobowiązani są wykonać Zadanie konkursowe 

zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 pkt. 4 Regulaminu. 
2. Dla Uczestników, którzy najszybciej zrealizują dane poszczególne Zadanie konkursowe przysługuje 

Nagroda wskazana w §3 pkt. 1. 
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz. 
4. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o 

wygranej niezwłocznie po wykonaniu Zadania konkursowego poprzez otrzymanie Nagrody w grze.  
5. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator wyznaczy dwie 

osoby odpowiedzialne za przebieg Konkursu (dalej: „Komisarze”). Komisarze są odpowiedzialni za 
weryfikację wyników konkursu.   

 
 §5 REKLAMACJE 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora 
wskazany w § 1.  



2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, 

adres email Uczestnika, który służył do wysłania wiadomości konkursowej, jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisarza w terminie 14 dni od dnia doręczenia uczestnikowi 
Komisji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 
dochodzone przed sądem powszechnym. 

 
  §6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest FRENZY Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000540903, NIP 5213687816. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu 
sporządzenia listy uczestników i laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i 
finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród 
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (UE) 2016/679 oraz przepisami obowiązującymi w chwili rozpoczęcia Konkursu. Wszelkie 
informacje w tym zakresie  oraz w zakresie polityki prywatności Organizatora dostępne są pod 
adresem: iodo@frenzy.pl. 

 
  §7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Organizator upoważnia Komisarzy do podejmowania decyzji w sprawie: 
a) Wykluczania Uczestników Konkursu, oraz  
b) sprawdzania i ogłaszania wyników konkursu oraz weryfikacji kolejności zgłoszeń i weryfikacji ich 

prawidłowości; 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 
3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

i wysłana uczestnikom mailem. 
4. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem polskim, a sądy polskie mają   

jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów z wynikających z tytułu naruszeń 
Regulaminu. 

 


