Regulamin Konkursu „Typ na Rottweilery”

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób biorących udział w Konkursie pod nazwą „Typ na
Rottweilery”, organizowanym przez Klub Koszykówki Włocławek S.A.
§1
Konkurs polega na typowaniu wyników meczów z udziałem Anwilu Włocławek w rozgrywkach
Polskiej Ligi Koszykówki (runda zasadnicza oraz play-off), Basketball Champions League (faza grupowa
oraz każda kolejna w przypadku awansu; dotyczy to także ewentualnej gry w FIBA Europe Cup) oraz
Pucharu Polski w sezonie 2018/2019.
§2
Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące w Klubie Koszykówki Włocławek S.A. i najbliżsi
członkowie ich rodzin.
§3
Typowanie
odbywać
się
będzie
poprzez
rejestrację
w
https://kkwloclawek.pl/typnarottweilery, która umożliwi każdorazowe
najbliższego meczu.

systemie
wskazanie

strony
wyniku

§4
Typ uznany zostanie za ważny, jeśli jest wprowadzony do systemu najpóźniej w chwili planowanego
rozpoczęcia meczu. Jedna osoba może typować wynik każdego meczu tylko raz, używając do
rejestracji jednego adresu mailowego.
§5
Do Konkursu można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania.
§6
Zarejestrowany użytkownik ma prawo wytypować wynik danego meczu tylko jeden raz.
§7
Punktacja:
1. Za dokładne wytypowanie wyniku (tzn. poprawne wskazanie zwycięzcy, a także ilości punktów
zdobytych przez zespół gospodarzy i zespół gości) – przyznaje się 10 punktów.

2. Za wytypowanie wyniku nie spełniającego warunku z §7 pkt. 1, ale za poprawne wskazanie liczby
punktów drużyny Anwilu Włocławek i różnicy zawierającej się w przedziale +/- 2 punkty w stosunku
do różnicy punktowej jaką mecz został rozstrzygnięty – przyznaje się 8 punktów.
3. Za wytypowanie wyniku nie spełniającego warunku z §7 pkt. 1, ale za poprawne wskazanie
zwycięzcy meczu i różnicy zawierającej się w przedziale +/- 2 punkty w stosunku do różnicy
punktowej jaką mecz został rozstrzygnięty – przyznaje się 5 punktów.
4. Za poprawne wskazanie zwycięzcy bez spełnienia warunków §7 pkt. 1, 2 – przyznaje się 3 punkty.
5. Za typ niespełniający warunków §7 pkt. 1, 2, 3 nie przyznaje się punktów.
§8
Organizator, celem urozmaicenia Konkursu, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych
kategorii typowanych przez uczestników, a punktowanych przez organizatora. Jednocześnie zaznacza
się, że każda taka zmiana wymagać będzie wcześniejszego jej ogłoszenia na stronie
https://kkwloclawek.pl/typnarottweilery oraz www.kkwloclawek.pl.
§9
Klasyfikacja uczestników Konkursu będzie prowadzona na bieżąco i publikowana na stronie
https://kkwloclawek.pl/typnarottweilery. Klasyfikacja po danej kolejce będzie opublikowana
najpóźniej w dniu, w którym odbywać się będzie kolejny mecz, będący przedmiotem typowania.
§10
Konkurs rozpoczyna się 4 października 2018 r. (od tego dnia można rejestrować się w systemie i
oddawać głosy) i kończy w dniu ostatniego meczu z udziałem Anwilu Włocławek w sezonie
2018/2019. Pierwszym meczem, którego wynik można typować jest spotkanie Anwilu Włocławek z
Asseco Arką Gdynia 7 października 2018 r. Ostatnim meczem do wytypowania wyniku będzie ostatni
mecz ligowy z udziałem Anwilu Włocławek w sezonie 2018/2019.
§11
Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która w trakcie jego trwania zbierze największą liczbę punktów.
§12
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej osób, zwycięzca zostanie
wyłoniony na podstawie następujących kryteriów, wymienionych w kolejności odpowiadającej ich
ważności, od najważniejszego:
1. Liczby dokładnie wytypowanych wyników meczów.
2. Liczby wytypowanych wyników, których różnica mieściła się w tym samym przedziale punktowym,
co wynik typowanego meczu.
3. Liczby poprawnie wytypowanych zwycięzców.
4. Czasu nadesłania ostatniego punktowanego typu (wygrywa szybciej przesłany typ).

§13
Zwycięzcy konkursu, otrzymają nagrody po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość. Nagrody będą mogły otrzymać wyłącznie osoby o imieniu i nazwisku
podawanym w procesie rejestracji. Termin i miejsce odbioru nagrody wskazane zostaną przez
organizatora Konkursu po jego zakończeniu.
§14
Klub Koszykówki Włocławek S.A. zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie oraz
przerwania lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Jednocześnie zobowiązuje się do informowania o zmianach wszystkich uczestników konkursu.
§15
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Konkursu.
§17
Każdy uczestnik konkursu rejestrując się na stronie https://kkwloclawek.pl/typnarottweilery wyraża
zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów Klubu Koszykówki Włocławek S.A. w
tym do celów związanych z promocją niniejszego Konkursu.
§18
Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
§19
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: michalf@kkwloclawek.pl.

