
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROMOCJI promocji "Rejestracja z kodem BSVIP " obowiązujące w 
dniu 18.10.2021r:  

1. Organizatorem promocji jest Mr Bet Zakłady Bukmacherskie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21, nr KRS 0000748281, NIP 

5482704652.  
2. Promocja obowiązuje od dnia 18.10.2021 do odwołania. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, która przeznaczona jest wyłącznie dla Nowych 

Klientów BETCRIS, jest dokonanie: 

a. prawidłowej rejestracji pełnej z użyciem kodu promocyjnego BSVIP (aby wziąć udział 

w promocji kod promocyjny musi zostać wprowadzony podczas procesu rejestracji, nie 

może zostać dodany do konta po jego otwarciu) 

b. pełnej weryfikacji konta na stronie www.betcris.pl (czyli otwarcia Konta STAŁEGO na 

stronie www.betcris.pl - maksymalnie do 14 dni od dnia zawarcia pierwszego zakładu). 

c. dokonanie pierwszego depozytu i zakładu za co najmniej 100 PLN, z kursem 

minimalnym kuponu 1.8. 
4. Klienci, którzy spełnią wszystkie warunki Promocji określone w punkcie 3, otrzymają 

nagrodę w postaci jednorazowego darmowego zakładu (zwanego dalej „Freebetem”) w 

wysokości 60 PLN. Freebet zostanie dodany do kont graczy dzień po rozliczeniu zakładu 

kwalifikacyjnego. Klient ma 3 dni na wykorzystanie Freebetu, po tym czasie Freebet traci 

ważność.  
5. Promocja łączy się ze standardową ofertą powitalną.  
6. Freebet należy wykorzystać na zawarcie zakładu AKO (z oferty przedmeczowej lub live, 

z wyłączeniem sportów wirtualnych), z min. 3 zdarzeniami, z kursem zdarzenia min. 1.3.  
7. Zakład rozliczony za pomocą funkcji Cash Out lub z kursem 1.00 wyklucza 

możliwość skorzystania z Promocji, a Uczestnik traci możliwość zawarcia 

zakładu za Freebet. 
8. Betcris zastrzega sobie prawo do anulowania freebetu i wykluczenia gracza z Promocji, 

w przypadku wykrycia działań niezgodnych z Warunkami Szczegółowymi Promocji lub 

Ogólnymi Warunkami Promocji. Jednocześnie Betcris zastrzega sobie prawo do 

zmienienia niniejszych Warunków Promocji w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności.  
9. Na dany adres IP, urządzenie, gospodarstwo domowe, adres zamieszkania, numer 

telefonu, kartę płatniczą i/lub portfel elektroniczny oraz miejsce komputerów 

publicznych przysługuje tylko jeden freebet.  

W przypadku pozostałych kwestii nieuregulowanych w WARUNKACH 
SZCZEGÓŁOWYCH PROMOCJI obowiązują OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI. 
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