REGULAMIN PROMOCJI „WYGRAJ LIGĘ” z dnia 30.05.2019 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki promocji o nazwie „Wygraj ligę”
(zwanej dalej „promocją”), organizowanej przez spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lwowskiej 25 (zwaną dalej „spółką”),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000182607.
Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu
lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium wyłącznie na stronie internetowej
www.milenium.pl, zwanej dalej „stroną spółki”. Powyższa promocja nie jest prowadzona
w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.
Promocja obowiązuje od 01.06.2019 r. do momentu odwołania jej przez spółkę. Informacja
o zakończeniu promocji zostanie opublikowana na stronie spółki
§ 2.
Uczestnictwo w promocji

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Uczestnikami promocji spółki są osoby, które łącznie spełnią warunki określone
w niniejszym paragrafie (dalej: uczestnik).
Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Uczestnikami promocji są wszystkie osoby posiadające już Konto Gracza w rozumieniu
regulaminu internetowych zakładów wzajemnych oraz wszystkie osoby, które w czasie
trwania promocji dokonają skutecznej rejestracji Konta Gracza zgodnie z regulaminem
internetowych zakładów wzajemnych (dalej: Regulamin internetowy).
W promocji nie mogą brać udziału osoby przyjmujące zakłady wzajemne, pracownicy
spółki oraz ich małżonkowie, konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także
osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby
zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Uczestnictwo w promocji wygasa, gdy uczestnik zgłosi chęć rezygnacji z udziału
w promocji lub w przypadku zamknięcia Konta Gracza.
Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych uczestników z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji.
§ 3.
Zasady promocji

1.

W ramach promocji uczestnicy zostaną w cyklach miesięcznych zaszeregowani do jednej
z czterech (4) lig i w zależności od przydziału do ligi otrzymają zwrot części stawki
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wniesionej w kuponach w postaci kredytów na grę, zwany w dalszej części regulaminu
cashback. Zaszeregowanie uczestnika do jednej z czterech lig będzie zależało od
wniesionych przez uczestnika sum stawek na kuponach w cyklu miesięcznym. Z kolei
wysokość zwrotu będzie zależała od tego, do której ligi awansuje lub spadnie uczestnik.
2. Poszczególne ligi będą zawierały następującą ilość uczestników:
1) 1. Liga będzie liczyła 250 uczestników,
2) 2. Liga będzie liczyła 500 uczestników ,
3) 3. Liga będzie liczyła 1000 uczestników,
4) 4. Liga będzie obejmowała wszystkich pozostałych uczestników.
3. Przydział do lig nastąpi w drugim miesiącu trwania promocji. Uczestnicy, którzy
w pierwszym miesiącu wniosą największą sumę stawek na kuponach, zostaną według
rankingu przypisani do poszczególnych lig, z uwzględnieniem limitów wskazanych
w ust. 2.
4. Osoby, które w czasie trwania promocji dokonają skutecznej rejestracji Konta Gracza
zgodnie z regulaminem internetowym, z zastrzeżeniem pierwszego miesiąca promocji,
zostaną przypisane do 4. ligi.
5. Awanse i spadki uczestników pomiędzy ligami będą odbywać się w cyklach miesięcznych,
według następujących zasad:
1) 100 uczestników 1. ligi, którzy wniosą najmniejszą sumę stawek na kuponach,
spada do 2. ligi,
2) 200 uczestników 2. ligi, którzy wniosą najmniejszą sumę stawek na kuponach,
spada do 3. ligi, a 100 najlepszych uczestników 2. ligi, którzy wniosą największą
sumę stawek na kuponach, awansuje do 1. ligi,
3) 400 uczestników 3. ligi, którzy wniosą najmniejszą sumę stawek na kuponach,
spada do 4. ligi, a 200 najlepszych uczestników 3. ligi, którzy wniosą największą
sumę stawek na kuponach, awansuje do 2 ligi,
4) 400 uczestników 4. ligi, którzy wniosą największą sumę stawek na kuponach,
awansuje do 3. ligi.
6. Cykl miesięczny należy liczyć od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
Każdego pierwszego dnia roboczego w miesiącu nastąpi zaktualizowanie ligi oraz pozycji
uczestnika w promocji.
7. W cyklu miesięcznym sumowane będą wyłącznie stawki na kuponach rozliczonych.
8. Jeżeli uczestnik zawrze zakład w danym cyklu miesięcznym, a rozliczenie kuponu nastąpi
w następnym cyklu miesięcznym, wówczas stawka z przedmiotowego kuponu nie będzie
uwzględniona.
9. Cashback liczony jest w cyklu miesięcznym jako kwota obliczona wg wzoru:
(suma stawek na kuponach) minus (suma należnego podatku od gier) minus (suma
wszystkich rozliczonych wygranych wraz z podatkiem od wygranej powyżej 2280 zł).
10. W ramach promocji uczestnicy otrzymują cashback w następujących wysokościach:
1) Uczestnik 1. ligi otrzymuje:
a) 5% cashbacku w przypadku zajęcia miejsc od 1 do 150,
b) 4% cashbacku w przypadku spadku do 2. ligi.
2) Uczestnik 2. ligi otrzymuje:
a) 4% cashbacku w przypadku awansu do 1. ligi,
b) 3% cashbacku w przypadku pozostania w kolejnym cyklu miesięcznym
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w aktualnej lidze,
c) 3% cashbacku w przypadku spadku do 3. ligi.
3) Uczestnik 3. ligi otrzymuje :
a) 3% cashbacku w przypadku awansu do 2. ligi,
b) 2% cashbacku w przypadku pozostania w kolejnym cyklu miesięcznym
w aktualnej lidze.
c) 2% cashbacku w przypadku spadku do 4. ligi.
4) Uczestnik 4. ligi otrzymuje :
a) 2% cashbacku w przypadku awansu do 3. ligi,
b) 1% cashbacku w przypadku pozostania w kolejnym cyklu miesięcznym
w aktualnej lidze.
11. Spółka zastrzega, że uczestnik w ramach promocji nie może otrzymać cashbacku w
wysokości większej niż 760 zł oraz w wysokości mniejszej niż 2 zł (co jest równowartością
kwoty potrzebnej do zawarcia zakładu za najniższą stawkę). W przypadku gdy wysokość
cashbacku przekroczy 760 zł, uczestnik otrzyma zwrot w kredytach na grę w kwocie
równej 760 zł, natomiast gdy wysokość cashbacku nie przekroczy 2 zł, wówczas spółka
nie wypłaci uczestnikowi zwrotu w postaci kredytów na grę.
§ 4.
Nagrody
1. W ramach promocji w cyklach miesięcznych dla 10 pierwszych miejsc z każdej ligi
przewidziane będą nagrody w postaci kredytów na grę od 20 do 760 zł. Gdyby wysokość
cashbacku danego uczestnika w cyklu miesięcznym była wyższa od gwarantowanej
nagrody, wówczas spółka wypłaci uczestnikowi kredyty na grę w wysokości uzyskanego
cashbacku, ale nie wyższą niż kwota 760 zł.
2. Wykaz nagród znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
§ 5.
Dane osobowe
Spółka Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. informuje, że wszelkie informacje na temat
przetwarzania danych osobowych, związane również z udziałem w promocji, znajdują się
stronie: www.milenium.pl, zakładka: Polityka prywatności.
§ 6.
Postanowienia końcowe.
1.

2.

3.
4.

Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach
hazardowych, regulaminu zakładów wzajemnych.
Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu Cywilnego.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.milenium.pl/wygraj-lige.
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie.
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Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres
reklamacja@milenium.pl w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego
reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej
przypisanego do konta gracza, który zgłasza reklamację.
6. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i
pseudonim gracza osoby składającej reklamację, datę zdarzenia objętego reklamacją,
opis okoliczności objętych reklamacją, treść żądania oraz czytelny podpis osoby
składającej reklamację. Pracownik punktu przyjmowania zakładów wzajemnych nie jest
upoważniony do przyjęcia lub przesłania reklamacji w imieniu osoby składającej
reklamację.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
8. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja spółki. Osoba, która złożyła
reklamację, zostanie powiadomiona o decyzji Spółki w sposób, w jaki reklamacja została
złożona.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji niespełniającej warunków
formalnych określonych w ust. 8-9, przy czym spółka może wezwać osobę składającą
reklamację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od dnia otrzymania
wezwania pod rygorem odrzucenia reklamacji.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2019 r.
5.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI „WYGRAJ LIGĘ” z dnia 30.05.2019 r.

Tabela 1 Wartość PLN wyrażona w kredytach na grę

Wartości nagród gwarantowanych w podziale na poszczególne Ligi
Miejsce
Liga 1
Liga 2
Liga 3
Liga 4
1
760
380
200
100
2
600
300
150
80
3
500
250
125
70
4
400
200
100
60
5
350
175
90
50
6
300
150
75
40
7
250
125
60
35
8
200
100
50
30
9
150
75
40
25
10
100
50
25
20
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