REGULAMIN AKCJI „ZAPROŚ KUMPLA”
z dnia 02.08.2016
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji „ZAPROŚ KUMPLA” - zwanej dalej
„Akcją”.
Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o., ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice,
wpisany do rejestru przedsiębiorców numerem 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”.
Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w Regulaminie
Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach marketingowych mają jedynie charakter informacyjny
i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.sts.pl.
Akcja rozpoczyna się dnia 02.08.2016 r. i trwa do odwołania przez Organizatora, o czym Organizator
poinformuje w zakładce „Zaproś kumpla” na stronie www.sts.pl.
§2
Zasady udziału w Akcji

1.

2.

3.

4.
5.
6.

W Akcji może brać udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) jest klientem Organizatora oraz posiada internetowe Konto STS do zawierania zakładów wzajemnych
założone zgodnie z Regulaminem Gry, która zaprosiła inną pełnoletnią osobę do udziału w Akcji, na co
uprzednio uzyskała jej zgodę (dalej „Zapraszający”)
b) nie jest klientem Organizatora, lecz wskutek otrzymanego zaproszenia w trakcie trwania Akcji dokona
rejestracji na stronie www.sts.pl i założy Konto STS służące do zawierania zakładów wzajemnych zgodnie
z Regulaminem Gry (dalej: „Zaproszony”)
Osoby wymienione w punktach a i b powyżej zwane są łącznie „Uczestnikami”, osobno także „Uczestnikiem”.
Udział Uczestnika w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem do
jego przestrzegania, a także oświadczeniem, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Akcji.
Zapraszający przesyła znajomemu zaproszenie do udziału w Akcji za pośrednictwem zakładki „Zaproś
kumpla”, która znajduje się na stronie www.sts.pl w menu „Moje Konto”. Czynność tą Zapraszający musi
uprzedzić uzyskaniem od Zapraszanego zgody na przesłanie mu przez Organizatora maila z informacją o Akcji.
Założenie przez Zaproszonego Konta STS na www.sts.pl w wyniku skorzystania z zaproszenia powoduje, że
osoba zakładająca Konto STS staje się automatycznie Uczestnikiem Akcji.
Zaproszony po założeniu konta na www.sts.pl może również zapraszać inne osoby do udziału w Akcji.
Zapraszający jest zobowiązany uzyskać od Zaproszonego zgodę na zaproszenie go do udziału w Akcji oraz na
podane jego adresu mailowego w celu przystąpienia do Akcji jeżeli Zapraszający skorzysta z możliwości
zaproszenia za pośrednictwem poczty e-mail.

§3
Ogólne warunki przyznania Bonusu
1.

2.

3.

Uczestnicy są uprawnieni do otrzymania Bonusu po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) Zaproszony przyjmie zaproszenie od Zapraszającego i założy konto na www.sts.pl zgodnie
z Regulaminem Gry w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaproszenia;
b) Zaproszony w ciągu 30 dni od założenia konta na www.sts.pl wykona za jego pośrednictwem obrót
w wysokości 150 PLN, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej.
W celu wykonania obrotu, o którym mowa w ust. 1b powyżej Zaproszony zobowiązany jest do:
a) Wpłaty na swoje nowo założone konto depozytowe na www.sts.pl co najmniej 50 PLN,
b) Wykonania na tym koncie obrotu na kwotę w wysokości co najmniej 150 PLN, z tym zastrzeżeniem,
że dla wyliczenia tego obrotu uwzględniane będą jedynie kupony z kursem minimalnym wynoszącym
co najmniej 1,5. Do wyliczenia obrotu uwzględniane będą dowolne kupony SOLO oraz AKO zawarte
na www.sts.pl.
W przypadku, gdy warunki określone w ust. 1 powyżej nie zostaną spełnione ani Zapraszający, ani Zaproszony,
nie będzie uprawniony do otrzymania Bonusu.
§4
Zasady przyznania Bonusu

1.

2.
3.
4.
5.

6.

W przypadku spełnienia warunków opisanych w Regulaminie, Zapraszający oraz Zaproszony otrzymują
voucher zasilający konto bonusowe o wartości 50 PLN do wykorzystania na www.sts.pl, z przeznaczeniem
na zawieranie zakładów u Organizatora („Bonus”).
Zapraszający może otrzymać po jednym Bonusie za każdego Zaproszonego, który spełni warunki opisane
w §3.
Zaproszony z tytułu skorzystania z zaproszenia może otrzymać Bonus tylko jeden raz, niezależnie od ilości
zaproszeń otrzymanych od innych Zapraszających.
Bonusy zostaną przekazane przez Organizatora niezwłocznie po rozliczeniu zawartych przez Zaproszonego
zakładów określonych w § 3 ust. 2b.
Voucher, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma ograniczony termin ważności, który zostanie określony przez
Organizatora w mailu informującym o przyznaniu Uczestnikowi vouchera w związku ze spełnieniem
warunków Akcji określonych w Regulaminie.
Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na Konto STS, Uczestnik musi w terminie 120 dni od
zasilenia konta bonusowego, dokonać (na koncie bonusowym) zawarcia i poprawnego wytypowania
dowolnych zakładów z łączną stawką odpowiadającą trzykrotności otrzymanego Bonusu, z minimalnym
kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu bonusem będą się liczyły tylko stawki z wygranych kuponów
zawartych z tego konta. Wszelkie informacje dotyczące konta bonusowego znajdują się w Regulaminie
Bonusu Startowego Star-Typ Sport dostępnego na stronie www.sts.pl
§5
Odpowiedzialność

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) brak możliwości udziału w Akcji spowodowany awarią sieci Internetowych, na którą Organizator nie
miał wpływu;
c) problemy w przeprowadzaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, przez którą należy
rozumieć zdarzenie nagłe, których skutkom nie można było zapobiec;
d) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

e)

2.

wszelkie nieprawidłowości w przeprowadzaniu Akcji powstałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Organizatora.
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników z tytułu wszelkich szkód związanych z ich udziałem
w Akcji ograniczona jest do wartości przysługującego im Bonusu.
§6
Przetwarzanie danych osobowych

1.

2.
3.

Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie
i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją, w szczególności
przyznania Bonusu oraz dokumentowania Akcji.
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia, zmiany
lub usunięcia.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
§7
Reklamacje

1.
2.
3.
4.

Uczestnikom Akcji przysługuje prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia upływu terminu
określonego w § 3 ust. 1b Regulaminu.
Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sts.pl z dopiskiem
„Reklamacja – Zaproś kumpla”.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy do korespondencji (opcjonalnie)
i opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji.
Reklamacje Uczestników Konkursu dotyczące Akcji będą rozpatrywane przez specjalną komisję składającą się
z 3 przedstawicieli Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie niezwłocznie po jej rozpatrzeniu wysłana e-mailem na adres
zwrotny, z którego wysłano reklamację.
§8
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy
Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie www.sts.pl informacji
o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian nie później niż na 5 dni kalendarzowych
przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 5 dni od daty poinformowania o
planowanej zmianie Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w dowolnym momencie, aczkolwiek zapewnia,
że Uczestnicy, którzy do tego czasu spełnili warunki wezmą udział w Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji, na dowolnym jej etapie oraz wycofania
Bonusu lub też pobrania od Uczestnika opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego Bonusu
w następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na potrzeby uzyskania
Doładowania Bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) wykorzystania Bonusu do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę Uczestników, które
z powodu tegoż Bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Uczestnikowi
lub uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;

4.

c) naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Gry, lub też przepisów
obowiązującego prawa;
d) zaproszenia przez Zapraszającego osoby, od której Zapraszający w rzeczywistości nie uzyskał uprzednio
zgody na przesłanie przez Organizatora w jego imieniu zaproszenia do udziału w Akcji.
Regulamin wchodzi w życie dnia 02.08.2016 r.

ANEKS nr 1
z dnia 06.10.2016r.
DO REGULAMINU AKCJI „ZAPROŚ KUMPLA”

1. Na podstawie § 8 ust. 1 regulaminu akcji „ZAPROŚ KUMPLA” z dniem 12.10.2016r. Organizator
dokonuje zmiany jego postanowień.
2. Zmianie ulegają następujące punkty regulaminu:
2.1. Dotychczasowy § 4 ust. 4 regulaminu o treści:
„Bonusy zostaną przekazane przez Organizatora niezwłocznie po rozliczeniu zawartych przez
Zaproszonego zakładów określonych w § 3 ust. 2b.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Bonusy zostaną przekazane przez Organizatora w ciągu 24 godzin od momentu rozliczenia zawartych
przez Zaproszonego zakładów określonych w § 3 ust. 2b.”

3. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Katowice, dnia 06.10.2016r.

ANEKS nr 2
z dnia 10.11.2016r.
DO REGULAMINU AKCJI „ZAPROŚ KUMPLA”

4. Na podstawie § 8 ust. 1 regulaminu akcji „ZAPROŚ KUMPLA” z dniem 16.11.2016r. Organizator
dokonuje zmiany jego postanowień.
5. Zmianie ulegają następujące punkty regulaminu:
5.1. Dotychczasowy § 3 ust. 2b regulaminu o treści:
„Wykonania na tym koncie obrotu na kwotę w wysokości co najmniej 150 PLN, z tym zastrzeżeniem,
że dla wyliczenia tego obrotu uwzględniane będą jedynie kupony z kursem minimalnym wynoszącym
co najmniej 1,5. Do wyliczenia obrotu uwzględniane będą dowolne kupony SOLO oraz AKO zawarte
na www.sts.pl.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonania na tym koncie obrotu na kwotę w wysokości co najmniej 150 PLN, z tym zastrzeżeniem,
że dla wyliczenia tego obrotu uwzględniane będą jedynie kupony z przynajmniej jednym zdarzeniem,
którego kurs wynosi co najmniej 1,5. Do wyliczenia obrotu uwzględniane będą dowolne kupony SOLO
oraz AKO zawarte na www.sts.pl.”

6. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Katowice, dnia 10.11.2016r.

