REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT
z dnia 25.12.2017r.

§1
Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia sprzedaży premiowej usług
pod nazwą „Bonus Startowy”.
2.
Organizatorem „Bonusu Startowego” jest spółka Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3.
„Bonus Startowy” odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem
www.sts.pl na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
4.
Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie
oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5.
Udział w „Bonusie Startowym” podlega również zasadom określonym w regulaminie zakładów
bukmacherskich obowiązującym w Internecie (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
6.
Wszelkie informacje o „Bonusie Startowym” dostępne w materiałach promocyjnych mają
jedynie charakter informacyjny.
7.

Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.

8.

W „Bonusie Startowym” nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

9.

„Bonus Startowy” trwa od dnia 01.01.2018r. od godziny 00:00

10.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia „Bonusu Startowego” w dowolnym terminie,
o czym uprzednio powiadomi Klientów.

§2
Warunki uczestnictwa w „Bonusie Startowym”

1.
W „Bonusie Startowym” może brać udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która w trakcie trwania okresu obowiązywania „Bonusu Startowego” dokonała rejestracji i założyła
internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych zgodnie z Regulaminem Gry (zwane dalej:
ekonto) i w okresie jej trwania dokona pierwszej wpłaty depozytu na ekonto (zwana dalej „Klientem”).

2.
Z tytułu udziału w „Bonusie Startowym” Klientowi przysługuje nagroda, w rozumieniu art. 21
ust. 1 pkt 67) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.; dalej: „UoPDOF”), w formie Bonusu o którym mowa
w niniejszym Regulaminie.
3.
Udział w „Bonusie Startowym” jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu,
Regulaminu Gry, zobowiązaniem Klienta do przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Gry, oraz
oświadczeniem Klienta, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w „Bonusie
Startowym”.

§3
Zasady „Bonusu Startowego”

1.
Klienci z tytułu udziału w „Bonusie Startowym” są uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci
jednorazowego doładowania konta bonusowego w wysokości wyłącznie pierwszego wpłaconego
depozytu na ekonto (dalej „Bonus”), po spełnieniu wymogów wynikających z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość Bonusu jest ograniczona
dla jednego Klienta do kwoty 500,00 zł.
2.
Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na ekonto, Klient musi dokonać na koncie
bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania dowolnych zakładów (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej)
za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego Bonusu, z minimalnym kursem całkowitym
wynoszącym 1,91. Nadto, możliwość wykorzystania Bonusu kończy się kiedy wszystkie zawarte na
koncie bonusowym zakłady zostaną rozstrzygnięte, a saldo konta jest mniejsze niż 2 zł, co uniemożliwia
dalszą grę.
3.
Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Bonusu na osobę trzecią,
jak również żaden ekwiwalent pieniężny w gotówce.
4.
Po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 powyżej pozostały Bonus zostanie przypisany
do ekonta z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
5.
Wypłaty pierwszego wpłaconego depozytu do kwoty 500 zł można dokonać dopiero
po zawarciu dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą jednokrotności kwoty depozytu
do 500 zł, z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,5. Część kwoty pierwszego wpłaconego
depozytu przewyższająca wartość 500 zł (z wyłączeniem tej wartości), może być wypłacona w dowolnie
wybranym momencie bez konieczności spełnienia warunków zawartych w niniejszym ust.
6.
Na koncie bonusowym Klient może dokonać zawarcia zakładów wyłącznie z minimalnym
kursem całkowitym wynoszącym 1,91.
7.
Otrzymany Bonus nie może zostać wykorzystany na zawarcie zakładów: Zakłady Specjalne –
„HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
8.
Stosownie do przepisów UoPDOF, od dnia 01.01.2018 r. zwolniona z podatku dochodowego
od osób fizycznych jest wartość nagrody w „Bonusie Startowym”, jako nagrody związanej ze sprzedażą
premiową usług, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. W przypadku,
gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Klient otrzyma nagrodę

wraz z nagrodą dodatkową – w formie kwoty pieniężnej na pokrycie podatku dochodowego od osób
fizycznych.
9.
Do obrotu środkami zarówno na koncie bonusowym jak i na koncie depozytowym
nie są zaliczane zakłady wypłacone przez Klienta przy użyciu usługi cash-out.
10.
Klient nie jest uprawniony do otrzymania Bonusu w przypadku, gdy w procesie rejestracji
usunie zaznaczenie check-boxu „Chcę otrzymać swój bonus startowy!”.

§4
Reklamacje

1.
Ewentualne reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sts.pl
w terminie do 14 dni od dnia pierwszej wpłaty kwoty depozytu.
2.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres mailowy (opcjonalnie),
uzasadnienie reklamacji oraz login ekonta.
3.
Reklamacje Klientów będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli
Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została
wysłana reklamacja.

§5
Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)
podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b)
szkody wyrządzone przez Klienta spowodowane przez udział w „Bonusie Startowym”,
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

Przystąpienie do udziału w „Bonusie Startowym” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzanym

„Bonusem Startowym” w szczególności dla celów przyznania Bonusu, udokumentowania „Bonusu
Startowego” oraz przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacyjnego.

§7
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2018r.

2.
Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulaminy Bonusu Startowego Star-Typ Sport.
Wprowadzenie niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw nabytych przez Klientów
podczas obowiązywania poprzednich regulaminów.

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian
regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie
www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian.
Poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 3 dni od daty poinformowania
o planowanej zmianie Regulaminu.
4.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust 3 powyżej należy przesyłać w formie elektronicznej
na adres e- mail: kontakt@sts.pl z dopiskiem „BONUS STARTOWY - REGULAMIN”.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z „Bonusu Startowego”,
na dowolnym jej etapie oraz wycofania przysługującego mu Bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty
manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu w następujących przypadkach:
a)
powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
na potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b)
powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c)
wykorzystania Bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów,
które z powodu tego Bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub
grupie Klientów zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d)
naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z przeprowadzanym „Bonusem Startowym”;
e)
podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm „Bonusu Startowego”, np. w przypadku, gdy
Klient podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych.

ANEKS NR 1
Z dnia 28.09.2018
DO REGULAMINU BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT z dnia 25.12.2017 r.

1. Na podstawie §7 ust. 3 Regulaminu Bonusu Startowego z dnia 25.12.2017 r. Organizator
dokonuje zmiany jego postanowień.
2. Zmianie ulegają następujące punkty regulaminu:
a) Dotychczasowy §3 ust. 1 o treści:
„Klienci z tytułu udziału w „Bonusie Startowym” są uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci
jednorazowego doładowania konta bonusowego w wysokości wyłącznie pierwszego wpłaconego
depozytu na ekonto (dalej „Bonus”), po spełnieniu wymogów wynikających z §2 ust. 1 Regulaminu.
Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość Bonusu jest ograniczona
dla jednego Klienta do kwoty 500,00 zł.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Klienci z tytułu udziału w „Bonusie Startowym” są uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci
jednorazowego doładowania konta bonusowego w wysokości wyłącznie pierwszego wpłaconego
depozytu na ekonto (dalej „Bonus”), po spełnieniu wymogów wynikających z §2 ust. 1 Regulaminu.
Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość Bonusu jest ograniczona
dla jednego Klienta do kwoty 1000,00 zł.”
b) Dotychczasowy §3 ust. 5 o treści:
„Wypłaty pierwszego wpłaconego depozytu do kwoty 500 zł można dokonać dopiero po zawarciu
dowolnych zakładów na łączną stawkę odpowiadającą jednokrotności kwoty depozytu do 500 zł,
z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,5. Część kwoty pierwszego wpłaconego depozytu
przewyższająca wartość 500 zł (z wyłączeniem tej wartości), może być wypłacona w dowolnie
wybranym momencie bez konieczności spełnienia warunków zawartych w niniejszym ust.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„ Wypłaty pierwszego wpłaconego depozytu do kwoty 1000 zł można dokonać dopiero po zawarciu
dowolnych zakładów na łączną stawkę odpowiadającą jednokrotności kwoty depozytu do 1000 zł,
z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,5. Część kwoty pierwszego wpłaconego depozytu
przewyższająca wartość 1000 zł (z wyłączeniem tej wartości), może być wypłacona w dowolnie
wybranym momencie bez konieczności spełnienia warunków zawartych w niniejszym ust.”
3. Zmiana treści Regulaminu, o której mowa w pkt 2 obowiązuje w terminie od 01.10.2018 r.
do 31.10.2018 r.
4. Po upływnie terminu o którym mowa w pkt 3, tj. od dnia 01.11.2018r.:
a) treść §3 ust. 1 odzyskuje brzmienie obowiązujące do 30.09.2018 r.:
„Klienci z tytułu udziału w „Bonusie Startowym” są uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci
jednorazowego doładowania konta bonusowego w wysokości wyłącznie pierwszego wpłaconego
depozytu na ekonto (dalej „Bonus”), po spełnieniu wymogów wynikających z §2 ust. 1 Regulaminu.
Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość Bonusu jest ograniczona
dla jednego Klienta do kwoty 500,00 zł.”

b) Treść §3 ust. 5 odzyskuje brzmienie obowiązujące do 30.09.2018 r.:
„ Wypłaty pierwszego wpłaconego depozytu do kwoty 500 zł można dokonać dopiero po zawarciu
dowolnych zakładów na łączną stawkę odpowiadającą jednokrotności kwoty depozytu do 500 zł,
z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,5. Część kwoty pierwszego wpłaconego depozytu
przewyższająca wartość 500 zł (z wyłączeniem tej wartości), może być wypłacona w dowolnie
wybranym momencie bez konieczności spełnienia warunków zawartych w niniejszym ust.”
5. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Katowice, dnia 28.09.2018 r.

