
REGULAMIN KONKURSU „Typer Pulsu Biznesu”   

I. Organizacja Konkursu  

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Typer Pulsu Biznesu” (dalej: „Konkurs”) jest 

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, 03-

738 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000024847, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł 

posługująca się numerami NIP 113-015-52-10 oraz REGON 011823316 (dalej: 

„Organizator”).  

 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 888 ze 

zm.). 

 

3. Konkurs ma charakter publiczny i organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

4. Organizator przeprowadza Konkurs, za pośrednictwem platformy Sportigio FanZone, pod 

adresem internetowym: https://360.pb.pl/typer-pb (dalej: „Strona Konkursowa”).  

 

5. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny na Stronie Konkursowej 

podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego 

zakończenia.  

II. Zasady Konkursu  

1. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów Polskiej Reprezentacji w piłkę nożną 

w fazie grupowej oraz wszystkich reprezentacji fazy pucharowej uczestniczących 

w Mistrzostwach Świata Piłki Nożnej 2022 w Katarze. 

2. Konkurs jest skierowany do osób, które mają co najmniej 18 lat [ukończone] i posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowały się na Stronie Konkursowej 

(dalej: „Uczestnik”).   

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające 

na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, 

za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.  

4. Konkurs trwa od 18 listopada 2022 r. do 18 grudnia 2022 r., tj. do momentu zakończenia 

meczu finałowego Mistrzostw Świata w Katarze. 

5.  Typowanie wyników meczów  lub zmiana dokonanych typowań możliwe są najpóźniej 

do godziny rozpoczęcia danego meczu. Typowanie jest dostępne, co najmniej, jeden 

dzień przed rozpoczęciem danej rundy [1 mecz grupowy, 2 mecz grupowy, 3 mecz 

grupowy, 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał oraz finał]. 



6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7.  Typowanie polega na wskazaniu dokładnego wyniku danego meczu. Po każdej rundzie 

przyznawane są punkty za typowanie zgodnie z poniższym schematem: 

a. prawidłowe wytypowanie zwycięzcy – 1 punkt; 

 

b. prawidłowe wytypowanie remisu – 2 punkty; 

 

c. prawidłowe wskazanie zwycięzcy i różnicy strzelonych goli w meczu (np. typ 3:1 

przy wyniku 4:2, typ 1:0 przy wyniku 2:1, itp.) – 2 punkty; 

 

d. prawidłowe wskazanie dokładnego wyniku meczu – 5 punktów; 

 

e. w przypadku meczów w fazie pucharowej zakończonych remisem pod uwagę 

brany jest wynik meczu po pierwszych 90 minutach ze wskazaniem zwycięzcy, bez 

uwzględniania liczby bramek podczas dogrywki lub rzutów karnych – 5 punktów. 

Aktualny stan punktów Uczestników jest widoczny w zakładce Ranking, pod adresem 

internetowym https://puls-biznesu.sportigio.com/fanapp/predictor/rank. W Rankingu 

wskazywane są następujące dane: nazwa użytkownika, liczba punktów, typowane wyniki. 

8. Punkty za dany mecz przyznawane są tylko za jedną z powyższych kategorii – 

uwzględniany jest najwyższy wynik punktowy uzyskany przez Uczestnika. 

III. Wymagania techniczne 

Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne są: 

1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne [komputer, smartfon, tablet], które ma 

dostęp do sieci Internet; 

 

2. przeglądarka internetowa na urządzeniu, o którym mowa powyżej, przy czym zaleca się 

korzystanie z przeglądarki Google Chrome; 

 

3. utworzenia przez Uczestnika konta w Sportigio FanZone w przestrzeni Organizatora 

(rejestracja na Stronie Konkursowej); 

 

4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub konta Facebook lub konta Google 

w celu dokonania rejestracji, o której mowa powyżej.  

 

IV. Dane i ich przetwarzanie 

1. Podczas rejestracji należy podać nazwę konta Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, 

datę urodzenia oraz aktywny adres poczty elektronicznej Uczestnika. Użytkownik może 

również podać dodatkowe dane, ale nie jest to wymagane w celu założenia konta. 

 



2. Organizator umożliwia także rejestrację za pośrednictwem portali Facebook iGoogle. 

Jeżeli Uczestnik wybierze tę formę logowania, Organizator, po uprzednim wyrażeniu 

zgody przez Uczestnika, pobierze z konta Uczestnika na portalu Facebook albo Google 

jego dane - jedynie w zakresie niezbędnym do rejestracji i obsługi konta Uczestnika w 

Konkursie. 

 

3. Przy zakładaniu konta Uczestnik może zostać poproszony o udzielenie zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu) w celach marketingowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie 

stanowi warunku wzięcia udziału w Konkursie. 

 

4.  Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Zakończenie usługi prowadzenia konta 

następuje po przesłaniu przez Uczestnika żądania jego usunięcia na adres e-mail: 

promocja@pb.pl..  

V. Nagrody 

 

1. Organizator nagrodzi pięciu najlepszych Uczestników, tj. pięć osób, które zdobyły 

największą liczbę punków w Konkursie.  

 

2. W terminie do 29.12.2022 r. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu za 

pomocą adresu mailowego podanego w czasie rejestracji w Konkursie, w celu ustalenia 

adresu korespondencyjnego do wysyłki nagród.  

 

3. Nagrodami w Konkursie są: 

 

a. za zdobycie pierwszego miejsca – Zegarek Garmin fenix 7X Sapphire Solar; 

b. za zdobycie drugiego miejsca - Karta podarunkowa do sklepu 4F o wartości 1000 

zł; 

c. za zdobycie trzeciego miejsca - Kamerka samochodowa Mio MiVue C588T Dual; 

d. za zdobycie czwartego miejsca - Kamerka samochodowa Mio MiVue C588T Dual; 

e. za zdobycie piątego miejsca - Karta podarunkowa do sklepu 4F o wartości 500 zł. 

 

4. Organizator przewiduje także nagrody specjalne, tj. za największą liczbę punktów 

zdobytą w fazie: grupowej, 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału i finału w postaci Karty 

podarunkowej do sklepu 4F o wartości 200 zł dla zwycięzcy każdego ze wskazanych 

etapów. 

 

5. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów o przyznaniu nagrody zdecyduje 

najwyższa liczba typowań za 5 punktów i kolejno za 2 punkty, liczba dotychczas 

zgromadzonych punktów, aż do wyłonienia zwycięzców. 

 

6. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 zł w konkursach i grach 

organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu są 

zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy  z dnia 12 marca 2019 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 



7. Nagrody o wartości powyżej 2000,00 zł podlegają opodatkowaniu w formie 

zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości 

nagrody. 

 

8. W sytuacji wskazanej w punkcie 7 powyżej, oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje 

się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. 

Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody 

rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej. 

 

9. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. 

 

10. Każdy Uczestnik, który zarejestruje się w Konkursie - po zakończeniu fazy rozgrywek, 

w której przystąpił do gry - otrzyma na adres e-mail, podany w czasie rejestracji 

w Konkursie, kod z dostępem do bezpłatnej subskrypcji Pulsu Biznesu na 14 dni. Kod 

można wykorzystać do 31.03.2023 r. 

 

11. Celem skorzystania z dostępu do subskrypcji, o której mowa w powyższym 

postanowieniu Regulaminu jest rejestracji w serwisie Organizatora oraz akceptacja 

regulaminu serwisu Organizatora.  

 

12. Lista Uczestników nagrodzonych opublikowana zostanie w terminie do 29.12.2022 r. na 

Stronie Konkursowej. Opublikowanie listy jest równoznaczne z powiadomieniem 

Uczestników nagrodzonych o wygranej.  

 

13. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem nie powiodą 

się przed opublikowaniem listy Uczestników nagrodzonych, jak również w przypadku 

rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo – według 

własnego wyboru - do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu 

na podstawie kryteriów, o których mowa w rozdziale II Regulaminu lub do pozostawienia 

nagrody w dyspozycji Organizatora.  

 

14. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.  

 

15. Nagrody zostaną przesłane do Uczestników nagrodzonych pocztą kurierską lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego po dokonaniu weryfikacji danych adresowych, na 

koszt Organizatora, w terminie do czterech (4) tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu 

(opublikowania listy nagrodzonych Uczestników). Warunkiem wydania nagrody jest 

poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza, który 

umożliwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.  

 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od 

niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez 

Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania nagrody. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do 

korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, 

uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. Jeżeli nagroda nie 



zostanie odebrana (awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez 

Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

 

17. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do 

nagrody na osoby trzecie.  

 

18. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje 

mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.  

VI. Postępowanie reklamacyjne  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej na 

adres Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03 – 738 

Warszawa z dopiskiem „Typer Pulsu Biznesu”. 

 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie 

podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.  

 

3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania 

przez Organizatora reklamacji.  

 

4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej 

listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.  

 

5. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym rozdziale VI Regulaminu, 

wszelkie spory mogą być rozpatrywane na drodze postępowania sądowego.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia 

Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.  

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż 

leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności 

konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub 

systemu teleinformatycznego Uczestnika Konkursu.  

 

5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie 

zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności 

niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia 

wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników 

zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres: 

promocja@pb.pl.  

 



6. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: 

promocja@pb.pl. 

 

7. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek 

wynagrodzenia. 

 

8. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować 

Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.  

 

9. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez 

Uczestnika Konkursu.  

 

10. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast 

wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.  

 

11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne przepisy prawa polskiego. 


