
Regulamin konkursu „Łowca Roku 2017” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Łowca Roku 2017” jest Playlink S.A. z siedziba ̨przy ul. Czapińskiego 2, 

30-048 Kraków, zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami kodeksu cywilnego. 

3. Czas trwania konkursu od dnia 8 listopada roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie moga ̨brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

które dokonały pełnej rejestracji konta w grze „lowcyzombi.pl”. (pełna rejestracja polega na: podaniu 

przez użytkowania adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym gry i potwierdzenie go przez kliknięcie 

w odpowiedni link nadesłany przez aplikację gry). 

2. W konkursie nie moga ̨brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu, partnerzy 

organizatora biorac̨y bezpośredni udział w produkcji gry „lowcyzombi.pl” oraz partnerzy biorac̨y 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. 

3. Uczestnicy konkursu moga ̨wyrazić pisemna ̨zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i 

marketingowych Organizatora konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomoca ̨

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie 

sa ̨oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Brak zgody nie wpływa na warunki 

uczestnictwa w konkursie. 

4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Playlink S.A. z siedziba ̨w przy ul. 

Czapińskiego 2, 30-048 Kraków. Dane osobowe uczestników konkursu podlegaja ̨ochronie zgodnie z 

ustawa ̨z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z 

pózń. zm.) oraz zbierane sa ̨i przetwarzane wyłac̨znie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane moga ̨

być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotowi organizujac̨emu 

konkurs. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na 

warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz 

wydania nagród. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Każda osoba, która dokonała pełnej rejestracji w grze Łowcy Zombi, o której mowa w pkt. 2.1, 

bierze udział w konkursie „Łowca Roku 2017”. 

2. W konkursie biora ̨udział tylko uczestnicy, którzy potwierdza ̨swoje konto w grze, poprzez kliknięcie 

w link znajdujac̨y się w mailu potwierdzającym rejestrację, nadesłanym przez aplikację gry. Po tym 

fakcie uczestnik otrzyma jeszcze jedna ̨wiadomość z informacja ̨o zarejestrowaniu konta. 



3. Każdy uczestnik konkursu, który wezḿie udział w konkursie od dnia 8 listopada do dnia 31 grudnia 

2017 roku ma prawo wygrać tylko jedna ̨nagrodę konkursowa ̨podczas trwania całego konkursu. 

Uczestnik identyfikowany będzie na podstawie nick’a służącego do rejestracji w grze 

„lowcyzombi.pl”. 

4. LISTA NAGRÓD 

1. Miejsce pierwsze – Multitool Leatherman, Nieśmiertelnik tytanowy, T-shirt, 20000 Monet, 

2. Miejsce drugie - Latarka LED Olight H1 Nova, Nieśmiertelnik tytanowy, T-shirt, 10000 Monet, 

3. Miejsce trzecie – Rękawice Mechanix Wear Fastfit, Nieśmiertelnik tytanowy, T-shirt, 7500 

Monet, 

4. Miejsce czwarte - T-shirt, 6000 Monet, 

5. Miejsce piąte - T-shirt, 5500 Monet, 

6. Miejsce szóste - T-shirt, 5000 Monet, 

7. Miejsce siódme - T-shirt, 5000 Monet, 

8. Miejsce ósme - T-shirt, 5000 Monet, 

9. Miejsce dziewiąte - T-shirt, 5000 Monet, 

10. Miejsce dziesiąte - T-shirt, 5000 Monet, 

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIEZ̨CÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołana ̨komisję 

konkursowa ̨do dnia 10 stycznia 2018 roku. 

2. O zajęciu konkretnego miejsca przez uczestnika konkursu decyduje pozycja uczestnika w rankingu 

graczy, który jest publikowany i aktualizowany na bieżac̨o w grze, na stronie www.lowcyzombi.pl w 

zakładce „Ranking”, w części „Ranking – Gracze”. Oznacza to, że gracz zajmujący pozycję w rankingu 

graczy od 1 do 10 w dniu 31 grudnia 2017 o godz. 23:59:59 zajmuje odpowiednio taką samą pozycję 

w konkursie „Łowca Roku 2017”. Przykład: Zajmowanie pierwszej pozycji w rankingu graczy na dzień 

31 grudnia 2017 o godz. 23:59:59 oznacza zajęcie pierwszej pozycji w konkursie „Łowca Roku 2017” 

(Pozycja w rankingu graczy jest wyliczana na podstawie sumy atrybutów tworzonej postaci: (suma 

atrybutów „Siła”, „Obrona”, „Życie”)). Wyższa wartość liczbowa sumy atrybutów daje użytkownikowi 

odpowiednio wyższą pozycję w rankingu graczy. W rankingu graczy zwycięża uczestnik o najwyższej 

wartości liczbowej sumy atrybutów. 

3. Pierwsze dziesięć miejsc w konkursie premiowane jest nagroda konkursowa.̨ Zdobywcy nagród 

zostana ̨powiadomieni za pomoca ̨wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez 

użytkownika podczas procesu rejestracji w grze „lowcyzombi.pl”. 

4. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzców o wygraniu nagród, nastap̨i wyłac̨znie w 

formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie 

nagrody. 

5. Po powiadomieniu zwycięzców nagród, o czym mowa w punkcie 3 i 4 niniejszego rozdziału, 

zwycięzcy zostana ̨poproszeni o podanie danych osobowych. Zwycięzcy zostana ̨także 

poinformowani, że w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia o wygranej uczestnik powinien 

przesłać poczta ̨elektroniczna,̨ na adres e-mail Organizatora kontakt@lowcyzombi.pl dane adresowe 



do korespondencji. Dane te posłuża ̨organizatorowi do przesłania nagród rzeczowych wygranych w 

konkursie. Organizator nie wysyła nagród poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Po otrzymaniu przez Organizatora danych adresowych opisanych w punkcie powyżej nagrody 

zostana ̨wysłane za pomoca ̨przesyłki pocztowej lub kurierskiej w terminie 14 dni od otrzymania 

droga ̨e-mailowa ̨danych adresowych zdobywcy nagrody. Nagrody wirtualne w postaci waluty 

wirtualnej w grze „lowcyzombi.pl” zostana ̨przypisane do konta użytkownika w grze „lowcyzombi.pl” 

do dnia 10 stycznia 2018 roku. 

7. Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych oraz nagród w postaci 

waluty wirtualnej w grze „lowcyzombi.pl” na równowartość nagród w gotówce. 

8. Dane zdobywców nagród będa ̨udostępnione na stronie gry lowcyzombi.pl oraz do wglad̨u w 

siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zdobywców nagród 

na stronie www.lowcyzombi.pl oraz na stronie www.playlink.pl oraz na portalach społecznościowych 

takich jak facebook, instagram, twitter itp. Na liście publikowane będzie imię oraz nazwa 

miejscowości zamieszkania zdobywców nagród. 

9. Zdobywcy nagród w konkursie „Łowca Roku 2017” moga ̨być poproszeni o wyrażenie pisemnej 

zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora konkursu, danych 

osobowych, wizerunku i głosu za pomoca ̨środków masowego przekazu lub środków elektronicznych, 

za co nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. Brak zgody nie wpływa na odbiór nagrody. 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOSĆIA ̨PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Organem dokonujac̨ym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydujac̨ym o przyznaniu nagrody, o 

których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa wyłoniona przez organizatora. 

2. Podstawa ̨do przyznania nagrody będzie ranking graczy z dnia 31 grudnia 2017 godz. 23:59:59 

dostępny na stronie www.lowcyzombi.pl w zakładce lowcyzombi.pl/lowca-roku-szczegoly . 

7. POSTEP̨OWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczac̨e sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać 

droga ̨e-mailowa ̨na adres pomoc@lowcyzombi.pl, jednakże nie pózńiej niż w terminie do dnia 5 

stycznia 2018. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer 

telefonu kontaktowego, nick użytkownika w grze „lowcyzombi.pl”, a także dokładny opis i powód 

reklamacji, oraz treść żądania. 

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres e-mail Organizatora. Reklamacje będa ̨rozpatrywane w 

terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. Reklamacje złożone po 

regulaminowym terminie nie będa ̨rozpatrywane. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony wiadomościa ̨elektroniczna,̨ wysłana ̨na 

adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin Konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Playlink S.A. ul. Czapińskiego 2, 30-048 

Kraków oraz na stronie www.lowcyzombi.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można 

uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@lowcyzombi.pl. 


