
KONKURS TYPERTV X BETFAN 

REGULAMIN 

1. Postanowienia ogólne 

Konkurs organizowany jest przez portal Typer TV (zwany dalej „Organizatorem”). 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil na portalu Typer TV 

(dalej: „Uczestnik”) oraz posiada konto bukmacherskie w firmie Betfan. 

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i 

jego zaakceptowaniem przez Uczestnika. 

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik sam odpowiada za 

rozliczenie swoich typów, zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele portalu Typer TV oraz członkowie 

najbliższej rodziny Organizatora lub Sponsora. 

2. Czas i miejsce trwania Konkursu 

Czas trwania konkursu: od 11.11.2020 godz.: 00.01 do 30.11.2020 godz.: 23:59. 

Konkurs odbywa się na portalu Typer TV. 

3. Warunki uczestnictwa 

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wytypowanie wyniku w okresie trwania Konkursu 

minimum 15 zdarzeń na swoim profilu na portalu Typer TV. Typowane zdarzenie musi się 

zakończyć przed zakończeniem Konkursu. Z konkursu wyłączone są zakłady live. 

4. Nagrody 

Zwycięzca Konkursu otrzyma doładowanie konta bukmacherskiego w firmie Betfan na 

kwotę 500 zł. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma doładowanie konta 

bukmacherskiego w firmie Betfan na kwotę 300 zł, osoba, która zajmie trzecie miejsce 

otrzyma doładowanie konta bukmacherskiego w firmie Betfan na kwotę 200 zł. 

5. Zasady 

Kryterium, które wyłoni zwycięzców Konkursu będzie yield uzyskany w okresie trwania 

Konkursu. 



Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których działania 

są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, normami społecznymi i 

obyczajowymi, w szczególności jeśli mogą naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. 

6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne. 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i 

nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do 

tej ustawy. 

2. Konkurs prowadzony jest na portalu Typer TV (www.typer.tv). 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 13 listopada 2020 


