
Mistrzowski Betcris Typer - Predictor – Regulamin Konkursu 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki udziału i organizacji 

konkursu pod nazwą „Mistrzowski Betcris Typer - Predictor” (zwanego dalej „Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Betcris Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 

21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000748281(zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Organizatora www.betcris.pl na zasadach 

określonych w Regulaminie.  

4. Regulamin powinien być stosowany łącznie z Regulaminem zakładów wzajemnych 

urządzanych przez sieć Internet dostępnym na stronie internetowej Organizatora (zwany 

dalej „Regulaminem Zakładów”) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych Organizatora mają 

jedynie charakter informacyjny.  

6. Konkurs trwa od 15.11.2022 do 20.12.2022.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w dowolnym terminie.  

 

§2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które na mocy 

obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do udziału w zakładach wzajemnych 

urządzanych na terytorium RP oraz posiadają aktywne konto uczestnika zakładów 

wzajemnych zarejestrowane na stronie internetowej Organizatora www.betcris.pl oraz 

wyrazili zgody marketingowe, w tym na udział w akcjach marketingowych organizowanych 

przez Organizatora (zwani dalej „Uczestnikami”).  

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają w pełni 

zweryfikowane konto STAŁE w serwisie www.betcris.pl. Uczestnictwo w Konkursie jest 

dobrowolne.  

3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z 

postanowieniami Regulaminu.  

4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swojego loginu na stronie 

internetowej Organizatora.  

 

§3 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

5. Konkurs polega na predykcji (przewidywaniu) wyników lub zaistnienia określonych zdarzeń w 

meczach piłkarskich (zwane dalej „Wynikami Zdarzeń”).  

6. Predykcja Wyników Zdarzeń trwa do 20 listopada, godziny 16:55.  

http://www.betcris.pl/


7. Konkurs polega na przewidzeniu wyników Mistrzostw Świata. Gra składa się z faz grupowych, 

spotkań barażowych, ćwierćfinału, półfinału oraz finału Mistrzostw Świata. 

8. Uczestnik może przewidzieć Wyniki Zdarzeń w każdej kolejce, otrzymując punkty za:  

a) każdą poprawną prognozę rankingu w etapie grupowym (1 - 4 miejsca) użytkownik 

otrzymuje 1 punkt 

b) każde poprawne wytypowanie wszystkich pozycji grupy w fazie grupowej użytkownik 

otrzymuje dodatkowe 3 punkty 

c) każdego poprawnego uczestnika ⅛ fazy pucharowej użytkownik otrzymuje 1 punkt - 

Maksymalnie można zdobyć 16 punktów 

d) każdego poprawnego uczestnika ćwierćfinału użytkownik otrzymuje 2 punkty (8 drużyn, 

16 max punktów do zdobycia) 

e) każdego poprawnego uczestnika półfinału użytkownik otrzymuje 4 punkty (4 drużyny, 16 

punktów możliwych do zdobycia) 

f) każdego poprawnego uczestnika finału użytkownik otrzymuje 8 punktów (2 drużyny, 16 

punktów możliwych do zdobycia) 

g) wytypowanie zwycięzcy Pucharu Świata użytkownik otrzymuje 30 punktów 

9. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Uczestnik wynosi 150. 

10. Aby Konkurs się rozpoczął musi w nim wziąć udział co najmniej 15 Uczestników.  

11. Ranking ustalany jest na podstawie punktów naliczanych zgodnie z ilością zdobytych 

punktów.  

12. W przypadku, gdy dwóch lub więcej użytkowników zdobędzie taką samą liczbę punktów, 

użytkownicy, których predykcja łącznej liczby bramek strzelonych w turnieju będzie najbliższa 

faktycznej ilości liczby bramek, będą mieli wyższą pozycję w rankingu. (Gole strzelone w 

konkursach rzutach karnych nie są liczone).  

13. Predykcje Wyników Zdarzeń można dodawać najpóźniej do 5 minut przed startem 

pierwszego meczu Mistrzostw Świata (tj. 20 listopada, godziny 16:55).  

14. W przypadku odwołania lub przełożenia meczu uwzględnionego w kolejce, punkty są 

naliczane tylko za rozegrane spotkania. Jeżeli mecz zostanie przełożony albo przerwany i nie 

zostanie dokończony w ciągu 24 godzin, uznaje się go za odwołany i punkty za ten mecz nie 

będą naliczane.  

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Wyniki Zdarzeń są ustalane na zasadach 

określonych w Regulaminie Zakładów zgodnie z postanowieniami §21 „Oficjalny wynik”.  

 

§4 

Nagrody 

1. Nagrody wypłacane są w formie przyznania Uczestnikowi wartości pieniężnej przeznaczonej 

na zawarcie darmowego zakładu z pomocą strony www.betcris.pl, zarządzanej przez 

Organizatora (zwanym dalej „Freebetem”). Freebet przyznany w ramach nagrody uprawnia 

Uczestnika do zawarcia zakładu na wartość określoną w Regulaminie pomniejszoną o kwotę 

podatku od gier (12%).  

2. Uczestnik zobowiązany będzie do wykorzystania Freebetu na zawarcie zakładu SOLO, 

zawierającego 1 zdarzenie z dowolnej oferty zakładów Organizatora (z wyłączeniem oferty na 

gry karciane i sporty wirtualne), przy czym minimalny kurs kuponu wynosi „1.8”.  

3. Nagrody będą wypłacane we freebetach o maksymalnej wartości 200 PLN lub ich 

wielokrotności. Na przykład: główna nagroda zostanie wypłacona jako 4 freebety o wartości 

200 PLN i jeden freebet o wartości 100 PLN.  



4. Maksymalna wygrana z zakładu postawionego za freebet wygrany w Promocji wynosi 2000 

PLN.  

5. Obecna pula nagród wynosi 3.000 PLN.  

6. Podział puli nagród pomiędzy Uczestników następuje na podstawie uwzględnienia miejsc w 

rankingu, począwszy od Uczestnika, który uzyskał największą liczbę punktów:  

1. 900 PLN freebet  

2. 450 PLN freebet  

3. 300 PLN freebet  

4. 270 PLN freebet  

5. 240 PLN freebet 

6. 180 PLN freebet  

7. 150 PLN freebet  

8. 120 PLN freebet  

9. 105 PLN freebet  

10. 90 PLN freebet 

11. 60 PLN freebet  

12. 45 PLN freebet  

13. 30 PLN freebet  

14. 30 PLN freebet  

15. 30 PLN freebet  

7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej użytkowników zdobędzie taką samą liczbę punktów, 

użytkownicy, których predykcja łącznej liczby bramek strzelonych w turnieju będzie najbliższa 

faktycznej ilości liczby bramek, będą mieli wyższą pozycję w rankingu. (Gole strzelone w 

rzutach karnych nie są liczone).  

8. Freebety zostaną dodane do kont zwycięzców po zakończeniu Mistrzostw Świata i nie później 

niż do 23.12.2022. 

 

§5 

Reklamacje 

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres reklamacja@betcris.pl, podając 

dokładny opis i powód reklamacji oraz dane: imię i nazwisko, adres e-mail.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od daty otrzymania 

reklamacji.  

3. Organizator poinformuje Uczestnika o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na 

adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.  

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody i wykluczenia Uczestnika z 

Konkursu w przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Konkursu lub 

Regulaminem Zakładów lub naruszającego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

2. Regulamin jest opublikowany na stronie www.betcris.pl.  



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana wchodzi 

w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie www.betcris.pl.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego, Regulaminu Zakładów oraz Ogólnych Warunków Promocji 

organizowanych przez Organizatora, które zostały umieszczone na stronie www.betcris.pl. 

http://www.betcris.pl/

