
Regulamin turnieju „Superlative Cup”  
 
§1 Postanowienia ogólne  
 
1. Organizatorem Turnieju jest Pride and Glory Huge Idea sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
pod numerem KRS: 0000318246, NIP: 525-24- 44-130 
2. Turniej jest organizowany na zlecenie adidas Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, która jest Fundatorem nagród w Konkursie.  
3. Partnerem Turnieju jest R-GOL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 14-100 Ostróda, Górka 3D, NIP: 
741-213-29-44, KRS: 0000630273 z siedzibą… Rola Partnera polega na udostępnieniu strony 
wejściowej https://www.r-gol.com/pl/strony/turniej-adidas-superlative-cup. 
5. Organizator powołuje niezależnego i bezstronnego Administratora Turnieju, którym jest GRY 
ONLINE S.A, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków, NIP: 
6772154611, numer wpisu do KRS: 0000294732, który zarządza turniejem oraz odpowiada za 
sprawne przeprowadzenie turnieju.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa, niniejszy regulamin oraz z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad fair play. W spornych 
sytuacjach dotyczących przebiegu Rozgrywek rozstrzygająca będzie decyzja Administratora 
Turnieju. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Turnieju w przypadku 
wątpliwości co do prawdziwości jego profilu, danych lub w przypadku innych nieprawidłowości, 
złamania zasad fair play, naruszenia Regulaminu lub praw osób trzecich, w szczególności 
Uczestników Turnieju, którzy: 

I. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
II. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) do występowania w imieniu/zgłaszania 

rzekomo różnych Uczestników Konkursu; 
III. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków 

technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, 
skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp. 

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i podwykonawcy Organizatora, Fundatora 
Nagród oraz Partnera Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia.  
9. Regulamin turnieju dostępny jest na stronie https://www.r-gol.com/pl/strony/turniej-adidas-
superlative-cup oraz w siedzibie Organizatora.  
10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego.  
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z funkcjonowaniem i 
przebiegiem Rozgrywek, jeżeli wynikły one z przyczyn losowych (np. utrata połączenia 
internetowego i inne problemy techniczne) oraz na skutek okoliczności, których nie mógł 
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (działanie “siły wyższej”). Rozgrywki nie są loterią ani 
grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 



13. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane częściowo lub w 
całości za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie narusza to ważności 
pozostałych postanowień Regulaminu. 
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu do momentu rozpoczęcia 
Rozgrywek oraz w ich trakcie. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, jak w 
szczególności: zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, nałożenie na 
Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni 
wpływ na treść Regulaminu, zmiana zakresu świadczonych usług, przeciwdziałanie nadużyciom, 
usprawnienie świadczenia usług. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie z dniem ich 
opublikowania na stronie internetowej.  
 
§2 Warunki uczestnictwa  
 
1. Turniej “Superlative Cup” odbywa się online w dniu: niedziela, 28/02/2021, godz. 10:00-16:00 
2. Uczestnicy Turnieju są pogrupowani w dwie drużyny o nazwach Team Sense oraz Team Freak, 
składające się z nielimitowanej liczby graczy (każda zwana dalej “Drużyną”). Pojedynczy Uczestnik 
nie może w tym samym momencie przynależeć do więcej niż jednej Drużyny. 
3. Gracz musi zarejestrować się do turnieju oraz drużyny poprzez poprawne wypełnienie formularza 
dostępnego pod linkiem: 
https://www.toornament.com/pl/tournaments/4332472449402413056/information 
4. Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania lub założenia najpóźniej z chwilą rejestracji 
do Turnieju konta na serwerze komunikacyjnym Discord, dostępnego pod linkiem: 
https://discord.gg/sWHg7p2Hvh. Konto to jest niezbędne do uczestniczenia w Turnieju w tym do 
komunikacji Uczestnika z innymi uczestnikami i organizatorami Turnieju. 
5. Rejestracja Uczestników trwa od momentu ogłoszenia turnieju, tj. od 17.02.2021 do 26.02.2021 
godz. 23:59 czyli do rozpoczęcia fazy check-in. 
6. Faza check-in rozpoczyna się 27.02.2021 godz. 00:00 i kończy 27.02.2021 godz. 17:00 CET. W 
tym czasie każdy z graczy zobowiązany jest do kliknięcia przycisku “check-in” oznaczającego chęć 
udziału w turnieju. 
7. Uczestnikiem Turnieju może być każdy obywatel Polski zamieszkały w Polsce, który w dniu 
rozpoczęcia turnieju (tj. 28.02.2021r.) ma ukończone 13 lat. Członek drużyny, który nie ukończył 
18 lat zobowiązany jest do posiadania stosownego dokumentu, podpisanego przez rodzica lub 
innego opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na uczestnictwo Uczestnika w turnieju. Uczestnik 
zobowiązany jest do okazania takiego dokumentu na żądanie Organizatora turnieju.   
8. Turniej rozgrywany jest na serwerach Electronic Arts.  
9. Uczestnik zobowiązany jest do  

a) posiadania połączenia internetowego, zapewniającego komfortową rozgrywkę 
(Rekomendowane: Download minimum 10Mbps, Upload minimum 1Mbps) 

b) posiadania jednej z konsol Playstation 4 (wraz z abonamentem PS Plus),  
c) posiadania gry FIFA 21 kompatybilnej z jedną z wybranych konsol - granie na innej konsoli 

lub urządzeniu niż podano nie jest możliwe. 
d) nagrywania przeprowadzonych gier – brak nagrania może spowodować niemożliwość 

obrony swojej racji w przypadku sporu co do przebiegu gry i ewentualnego naruszenia 
regulaminu 

10. Konto Uczestnika, przy pomocy którego uczestniczy on w Turnieju, nie może posiadać historii 
banów nałożonych przez Electronic Arts za łamanie regulaminu do 30 dni przed startem rozgrywek. 



11. Pseudonimy Uczestników: 
a) nie mogą zawierać treści wulgarnych, nawołujących do nienawiści na tle różnic rasowych, 
narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawanych za 
obraźliwe; 
b) nie mogą zawierać rozszerzeń domen (.com, .pl, .eu itp.); 
c) nie mogą naruszać standardów i zasad Electronic Arts dostępnych pod adresem 
https://tos.ea.com/legalapp/WEBTERMS/US/pl/PC/#section1 
 
§3 System rozgrywek - faza finałowa 
 
1. Po zakończeniu fazy check-in, w dniu 27.02.2021 po godz. 17:00 CET, Uczestnicy zostaną ułożeni 
w drabince turniejowej w pary przy czym w ramach każdej pary znajdzie się po jednym uczestniku 
z obu Drużyn. W tym samym dniu zostanie opublikowana dokładna drabinka turniejowa. 
2. Po zapoznaniu się z drabinką, Gracze zobowiązani są dodać swoich przeciwników w grze do 
grona znajomych. 
3. Pierwsze mecze drabinki turniejowej planowane są na 28.02.2021 o godz. 10:00 CET 
4. Każdy z meczów drabinki trwa maksymalnie 25 min. W przypadku nieosiągnięcia do tego 
czasurozstrzygającego rezultatu, wygrywa zawodnik, który pierwszy strzelił bramkę. 
5. Po zakończeniu meczu, Uczestnik zobowiązany jest do wpisania odpowiedniego wyniku meczu 
na platformie turniejowej Toornament pod danym spotkaniem, przed rozpoczęciem kolejnego 
meczu. Wyniki muszą być zgodne ze stanem faktycznym w grze. Wpisanie nieprawidłowego wyniku 
skutkować będzie dyskwalifikacją. Każdy Uczestnik ma obowiązek zrobienia zrzutu ekranu z 
wynikiem meczu i okazania go na żądanie Organizatora. W przypadku sytuacji spornych, 
związanych z podejrzeniem oszustwa, niezbędnym będzie przesłanie dowodu w postaci nagrania 
wideo w formacie uzgodnionym z Organizatorem, który podlegać będzie analizie przez 
Organizatora. Uczestnik, który nie przedstawił takiego dowodu nie ma prawa polemizować z 
decyzją Organizatora. 
6. Po uzupełnieniu wyniku meczu, Uczestnik zobaczy na platformie turniejowej Toornament 
kolejnego przeciwnika w drabince. Sposób rozpoczęcia interakcji z rywalem oraz uzupełnienie 
wyniku odbywa się na tej samej zasadzie do końca rozgrywek, co pierwsze mecze (dodanie rywala 
do znajomych, wpisanie wyniku, itd.) 
7. Uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozpoczęcia poszczególnych 
rozgrywek. Uczestnicy są zobowiązani do bycia w gotowości min 5 minut przed rozpoczęciem 
spotkania. Spóźnienie powyżej 5 minut skutkować będzie przegranym meczem. 
8. Właściciel lobby nie ma prawa rozpocząć gry bez gotowości obu Uczestników. 
9. W przypadku pojawienia się błędu w trakcie ładowania się gry, Administrator Turnieju może 
zarządzić ponowne rozpoczęcie meczu z wcześniej ustalonymi ustawieniami. 
10. W przypadku lagów (tj. braku płynności gry) powodowanych przez przeciwnika, Uczestnik ma 
możliwość wyjścia ze spotkania po 5 minutach od jego startu bez żadnych konsekwencji. W tej 
sytuacji Uczestnik ten zobowiązany jest do posiadania dowodu w postaci materiału wideo, który 
zostanie przekazany do analizy na żądanie Organizatora. Uczestnik, który nie przedstawił takiego 
dowodu nie ma prawa polemizować z decyzją Organizatora. 
11. Uczestnik którego konsola, dostęp do internetu lub zachowanie powodują lagi (tj. brak 
płynności gry) nie ma możliwości kontynuowania meczu, co skutkuje wygraną jego przeciwnika. 



12. W przypadku sytuacji spornej, Organizator może poprosić obu uczestników spotkania o wyniki 
testu prędkości łącza z godziny meczu. Można je wykonać na konsoli lub korzystając ze strony: 
https://www.speedtest.pl/.  
13. W przypadku problemów związanych z połączeniem, Uczestnicy są proszeni o wykonanie 
następujących czynności: 

- reset konsoli 
- reset routera 
- próbę zmiany połączenia internetowego na inne (jeżeli jest taka możliwość) 

15. Uczestnicy zobowiązani są powiadomić Administratora Turnieju na serwerze komunikacyjnym 
Discord o ewentualnych problemach technicznych lub łamaniu regulaminu w trakcie meczu lub 
zaraz po jego zakończeniu. Po zakończeniu meczu, Uczestnik ma 15 minut na poinformowanie o 
takich nieprawidłowościach. 
16. Uczestnicy w trakcie meczów powinni zachowywać się kulturalnie i zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami fair play, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Electronic Arts dostępnym pod 
linkiem https://tos.ea.com/legalapp/WEBTERMS/US/pl/PC/#section6. Każde złamanie zasad, 
próby oszustwa, cheatowanie, niesportowe zachowanie może wiązać się z wykluczeniem z 
rozgrywek. 
17. Uczestnicy uprawnieni są do prowadzenia transmisji z rozgrywek, pod warunkiem umieszczenia 
odpowiedniego tytułu transmisji, tj. “Superlative Cup” Każdy Uczestnik, który nie przedstawił 
takiego dowodu nie ma prawa polemizować z decyzją Organizatora., który wyraża chęć 
prowadzenia transmisji z rozgrywek, zobowiązany jest do oznaczenia tej chęci w formularzu 
zgłoszeniowym oraz podania adresu kanału, na którym transmitowane będą jego rozgrywki. 
   
18. Mecze finałowe będą transmitowane na kanale R-GOL.com dostępnym pod linkiem 
https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter z odpowiednim opóźnieniem. 
 
§4 Zasady gry  
 
1. Tryb gry: Mecz towarzyski. 
2. Długość połowy: 6 min. 
3. Szybkość: Normalnie 
4. Typ składu: 90 OGL/ 90 OVRL 
5. W przypadku remisu gracze rozpoczynają kolejny mecz i grają do pierwszej strzelonej bramki, 
która decyduje o wyniku spotkania (brak możliwości wystąpienia remisów) 
6. Gracz nie może ręcznie edytować formacji drużyn i zobowiązany jest korzystać z tych 
przygotowanych przez twórców gry. 
 
§5 Komunikacja 
 
1. Jedyną metodą komunikacji z Administratorem Turnieju jest dedykowany kanał na serwerze 
Discord, dostępnym pod adresem https://discord.gg/p8s2XjnzkD. 
2. Każda z drużyn posiada dedykowany kanał do zgłaszania problemów i uwag związanych z 
rozgrywką. 



3. Po akceptacji zgłoszenia Gracz dostanie zaproszenie do prywatnej konwersacji z Administratorem 
Turnieju. 
4. Gracz jest zobowiązany pozostać online na kanale przez cały czas trwania Turnieju. Administrator 
nie ma obowiązku odpowiadać na wiadomości wysłane inną metodą komunikacji. 
5. Komunikacja między uczestnikami w danym meczu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 
platformy Toornament, na której rozgrywane są mecze, a każde ze spotkań posiada osobny pokój 
służący do komunikacji między uczestnikami danego meczu 
 
 
§6 Nagrody i ich przydzielenie 
 
1. W Turnieju są do zdobycia następujące Nagrody:  
a. 2x para butów piłkarskich adidas Predator Freak FG o wartości 899 zł, wraz z dodatkową 
nagrodą pieniężną w wysokości 99,88 zł  
b. 2x para butów piłkarskich adidas Copa Sense FG o wartości 899 zł, wraz z dodatkową nagrodą 
pieniężną w wysokości 99,88 zł 
c. 22x personalizowana koszulka marki adidas z własnym nadrukiem na plecach o wartości 55 zł, 
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 6,11 zł 
d. 50x kupon o wartości 100 PLN, możliwy do wykorzystania w sklepie r-gol, pod linkiem 
https://www.r-gol.com/ w terminie do 1.07.2021, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w 
wysokości 11,11 zł 
e. 100x kupon FIFA Ultimate Points o wartości 500 punktów do wykorzystania w tytule FIFA na 
platformie Playstation 4 o wartości 25 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,78 
zł 
f. 10x personalizowane nakładki na kontrolery kompatybilne z konsolą Playstation 4 o wartości 
490 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 54,44 zł 
g. 2 x trening z twórcą o charakterze profesjonalnego gracza FIFA o wartości 100 zł, wraz z 
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11 zł 
2. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną pobrane przez Organizatora i przeznaczone na rzecz 
odprowadzenia podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 
1 pkt. 2 Ustawy "o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r.  
3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna Nagroda.  
4. Lista Zwycięzców zostanie sporządzona do dnia 4.03.2021 r. Wiadomość o wygranej zostanie 
wysłana do Zwycięzców za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym w terminie do dnia 04.03.2021 r.  
5. Do odbioru nagrody przez Uczestnika niezbędne jest podanie danych koniecznych do 
odprowadzenia podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 
1 pkt. 2 Ustawy "o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., tj: 

- Imię i nazwisko 
- Pesel lub NIP 
- Adres zamieszkania/korespondencji 
- Adres Urzędu Skarbowego 

6. Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, jeżeli nie będą mogły zostać wydane Zwycięzcom 
Konkursu, którzy nie spełnią warunków regulaminu.  



7. Nagrody zostaną wydane w ciągu 90 dni od dnia wyłonienia zwycięzców. Przez wydanie nagród 
rozumie się ich wysłanie przesyłką kurierską za pokwitowaniem.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku 
jej odbioru przez Zwycięzcę. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.  
9. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.  
10. Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby oraz nie podlega wymianie ekwiwalent 
pieniężny albo na inną nagrodę. 
 
§7 Wyłonienie zwycięzców 
 

1. Spośród wszystkich uczestników turnieju przez organizatora zostanie wybranych 
adekwatna ilość osób (do liczby nagród) jako najlepszych graczy, którzy otrzymają w/w 
nagrody za spełnienie poniższych warunków: 

● 1 x para butów adidas (Predator Freak FG / Copa Sense FG odpowiednio dla 
drużyny, w której był gracz) otrzyma osoba, która zdobyła najwięcej punktów w 
całym ciągu rozgrywek finałowych; w przypadku remisu:  

○ w drugiej kolejności liczona jest suma zwycięstw wszystkich pokonanych 
przeciwników 

○ w trzeciej kolejności różnica strzelonych i straconych bramek 
○ w czwartej kolejności liczba strzelonych bramek 

● 1 x para butów adidas (Predator Freak FG / Copa Sense FG odpowiednio dla 
drużyny, w której był gracz) otrzyma osoba, która zdobyła łącznie najwięcej reakcji 
pod wszystkimi swoimi postami napisanymi na dedykowanym serwerze Discord; w 
przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
(zgodnych z regulaminem kanału Discord) 

○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 
● 1 x personalizowana koszulka marki adidas otrzymają kolejno osoby które zajęły 

15.-21. miejsca w turnieju (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz) czyli 
uzyskały najwięcej punktów w całym ciągu rozgrywek; w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności liczona jest suma zwycięstw wszystkich pokonanych 
przeciwników 

○ w trzeciej kolejności różnica strzelonych i straconych bramek 
● 1 x personalizowana koszulka marki adidas otrzymają kolejno osoby, które zajęły 

11.-16. miejsca pod względem największej liczby reakcji (odpowiednio dla drużyny, 
w której był gracz) czyli sumy reakcji pod wszystkimi swoimi postami na serwerze 
Discord; w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
(zgodnych z regulaminem kanału Discord) 

○ w trzeciej kolejności zadecyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 
● 1 x kupon o wartości 100 PLN otrzymają kolejno osoby które zajęły 2.-14. miejsca 

w turnieju (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz) czyli uzyskały najwięcej 
punktów w całym ciągu rozgrywek; w przypadku remisu: 



○ w drugiej kolejności liczona jest suma zwycięstw wszystkich pokonanych 
przeciwników 

○ w trzeciej kolejności różnica strzelonych i straconych bramek 
● 1 x kupon o wartości 100 PLN otrzymają kolejno osoby, które zajęły 2.-10. miejsca 

pod względem największej liczby reakcji (odpowiednio dla drużyny, w której był 
gracz) czyli sumy reakcji pod wszystkimi swoimi postami na serwerze Discord; w 
przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 

● 1 x kupon o wartości 100 PLN otrzyma kolejne 5 osób, których poszczególne posty 
na kanale kampanijnym Discord o nazwie “piłka-nożna-irl” zebrały największą liczbę 
reakcji (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz); jedna osoba może wygrać w 
tej kategorii tylko raz;w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
na kanale “piłka-nożna-irl”  

○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 
 

● 1 x kupon FIFA Ultimate Points o wartości 500 punktów otrzymają kolejno osoby 
które zajęły 22.-47. miejsca w turnieju (odpowiednio dla drużyny, w której był 
gracz) czyli uzyskały najwięcej punktów w całym ciągu rozgrywek; w przypadku 
remisu: 

○ w drugiej kolejności liczona jest suma zwycięstw wszystkich pokonanych 
przeciwników 

○ w trzeciej kolejności różnica strzelonych i straconych bramek 
● 1 x kupon FIFA Ultimate Points o wartości 500 punktów otrzyma kolejne 10 osób, 

których posty na kanale kampanijnym Discord o nazwie “fut-opening” zebrały 
największą liczbę reakcji (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz); jedna 
osoba może wygrać w tej kategorii tylko raz; w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
na kanale “fut-opening”  

○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 
● 1 x kupon FIFA Ultimate Points o wartości 500 punktów otrzyma kolejne 15 osób, 

których posty na kanale kampanijnym Discord o nazwie “składy-taktyki-porady” 
zebrały największą liczbę reakcji (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz);  
jedna osoba może wygrać w tej kategorii tylko raz; w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
na kanale “składy-taktyki-porady”  

○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 
● 1 x personalizowany kontroler kompatybilny z konsolą Playstation 4 w stylu 

predator/sense (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz) otrzymają kolejno 
osoby, które zajęły 1.-3. miejsca pod względem największej liczby reakcji 
(odpowiednio dla drużyny, w której był gracz) czyli sumy reakcji pod wszystkimi 
swoimi postami na kanale “szukam-sparing-partnera”; w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 



● 1 x personalizowany kontroler kompatybilny z konsolą Playstation 4 w stylu 
predator/sense (odpowiednio dla drużyny, w której był gracz) otrzymają kolejno 
osoby, które zajęły 1.-2. miejsca pod względem największej liczby reakcji 
(odpowiednio dla drużyny, w której był gracz) czyli sumy reakcji pod wszystkimi 
swoimi najbardziej kreatywnymi postami na kanale “składy-taktyki-porady” na 
serwerze Discord; w przypadku remisu: 

○ w drugiej kolejności o wygranej zadecyduje ilość napisanych wiadomości 
○ w trzeciej kolejności decyduje ilość wygranych meczów w fazie finałowej 

● 1 x sparing z twórcą o charakterze profesjonalnego gracza FIFA (odpowiednio dla 
drużyny, w której był gracz) otrzyma osoba z największą ilość postów na kanale 
tekstowym Discord “składy-taktyki-porady”, poświęconemu pytaniom dotyczącym 
taktyk i składów w grze FIFA 

 
§8 Dane osobowe  
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, Pride and Glory Huge Idea 
sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000318246, NIP: 525-24- 44-130.   
2. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) 
oraz polskimi przepisami.  
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora, którym jest wykonanie zobowiązań płynących z 
przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji.  
5. Dane mogą być powierzone firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu przekazania 
Nagród.  
6. Dane mogą być powierzone Operatorowi konkursu, all for one Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-013), przy ul. Lindleya 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000813177, NIP 7010954348, Regon 
384851275; e-mail: admin@a41.gg, w celu pomocy w wyłonieniu zwycięzców oraz przekazania 
nagród.  
7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za 
pomocą wiadomości e-mail na adres pl-dpo@vml.com. 
8. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, 
adres email, numer telefonu, data urodzenia, Pesel lub NIP, adres zamieszkania/korespondencji, 
adres Urzędu Skarbowego.  
9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a) uczestnictwa w Turnieju (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);  
b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Turnieju (na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO);  
c) obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO);  



10. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. 
W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych 
roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych 
terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.  
11. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania, 
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora 
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych 
uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres: pl-dpo@vml.com. Uczestnikowi konkursu 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w 
Turnieju.  
 
§9 Reklamacje  
 
1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Organizatora usług na podstawie 
niniejszego Regulaminu mogą być przesyłane na adresy poczty elektronicznej: admin@a41.gg. 
Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie 
do 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz z 
zachowaniem ogólnie przyjętych zasad fair play. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe 
osoby wnoszącej reklamację i opis problemu. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji 
Organizator poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja 
zostanie przesłana na adres jej poczty elektronicznej.  
 
§10. Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie informacje o Turnieju zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w 
materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i są uściślone postanowieniami 
Regulaminu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym operatorów 
platformy www.toornament.com i serwisu Discord oraz Electronic Arts, a także za jakiekolwiek 
koszty, szkody, opóźnienia, straty, wydatki lub niedogodności jakie mogą powstać w wyniku 
udziału w Turnieju. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub anulowania Turnieju w 
dowolnym momencie, w przypadku zaistnienia okoliczności, które według racjonalnej opinii 
Organizatora powodują, że jest to konieczne. 
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowe 
funkcjonowanie jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii telefonicznych, komputerowych systemów 
online, w tym www.toornament.com i Discord, zarządzania grą FIFA 2021 przez Electronic Arts, 
serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarii jakiegokolwiek e-
maila lub wpisu otrzymanego z powodu problemów technicznych lub natężenia ruchu danych w 
Internecie, linii telefonicznych lub na jakiejkolwiek stronie internetowej, lub jakiejkolwiek ich 
kombinacji, w tym uszkodzenia komputera lub telefonu komórkowego Uczestnika bądź osoby 
trzeciej, związanego lub wynikającego z udziału w Turnieju ani za inne okoliczności, których nie 
mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (działanie “siły wyższej”).  
7. Regulamin ważny jest do momentu zakończenia Turnieju, tj. ogłoszenia zwycięzców: 
15.03.2021 r. 



6. Rozgrywki nie są loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
8. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane częściowo lub w całości 
za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, Organizator niezwłocznie zastąpi je 
postanowieniami zgodnymi z prawem oddającymi sens postanowień zakwestionowanych. Nie 
narusza to ważności pozostałych postanowień Regulaminu. 
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu do momentu rozpoczęcia 
Rozgrywek oraz w ich trakcie. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, jak w 
szczególności: zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, nałożenie na 
Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni 
wpływ na treść Regulaminu, zmiana zakresu świadczonych usług, przeciwdziałanie nadużyciom, 
usprawnienie świadczenia usług. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie z dniem ich 
opublikowania na stronie internetowej. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez 
uczestników Konkursu. 
 


