
Regulamin konkursu 
I. Organizator konkursu 
  
Organizatorem konkursu jest właściciel portalu Meczyki.pl. 
  
II. Przedmiot konkursu 
  
Konkurs polega na wytypowaniu wyników podanych meczów 5. kolejki fazy grupowej Ligi 
Mistrzów sezonu 2017/2018. Każdy uczestnik za swoje typy ma możliwość uzyskać punkty, które 
następnie posłużą do stworzenia klasyfikacji generalnej konkursu. Dziesięciu najlepiej 
punktujących uczestników otrzyma nagrody od sponsora konkursu, Pyszne.pl. 
  
III. Czas trwania konkursu 
  
Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 19 listopada, godzina 16.00 do 21 
listopada, godzina 20.45. 
 
IV. Uczestnicy konkursu 
  
W konkursie udział mogą brać wszystkie osoby posiadające konto na portalu Meczyki.pl (z 
wyłączeniem osób pracujących dla portalu). Jeden użytkownik może w konkursie wytypować 
dokładnie raz, poprzez dodanie komentarza z typami pod artykułem konkursowym. 
 
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w konkursie ani z odbiorem 
nagród.  
  
V. Przebieg konkursu 
  
Organizator konkursu wskazał 4 mecze 5. kolejki Ligi Mistrzów, które typują gracze. Typowanie 
odbywa się przez publikację komentarza pod artykułem konkursowym na stronie Meczyki.pl. 
Każdy gracz musi wytypować wszystkie 4 mecze, wskazując liczbę bramek, jakie zdobędą 
poszczególne drużyny. Każdy gracz może wytypować mecze tylko raz. 
 
Punktacja za typy wygląda następująco: 
 

● DOKŁADNY WYNIK - 4 punkty - trafienie dokładnego wyniku meczu i dokładnej liczby 
bramek (np. typ 1:1 dla meczu, który kończy się wynikiem 1:1 albo typ 3:0 przy wyniku 
3:0) 

● DOKŁADNA RÓŻNICA BRAMEK - 2 punkty - właściwe wytypowanie zwycięzcy i różnicy 
bramek (nie dotyczy remisów!), ale bez dokładnego wyniku (np. typ 2:0 przy wyniku 3:1 
albo typ 1:2 przy wyniku 0:1) 

● TRAFIONY REZULTAT - 1 punkt - właściwe wytypowanie zwycięzcy, ale bez dokładnej 
różnicy bramek i bez dokładnego wyniku (np. typ 3:0 przy wyniku 1:0 albo typ 2:3 przy 
wyniku 0:4) 

 



Punkty nie sumują się, czyli za jeden mecz można otrzymać maksymalnie 4 punkty, a cały 
konkurs zakończyć z maksymalnym wynikiem 16 punktów (przy dokładnych trafieniach 
wszystkich czterech meczów). 
 
Po zakończeniu konkursu i podliczeniu uzyskanych wyników, organizator przedstawi klasyfikację 
generalną konkursu i prześle zwycięzcom nagrody na adresy mailowe, przypisane do ich kont w 
portalu. 
  
VI. Nagrody w konkursie 
  
Fundatorem nagród jest firma Pyszne.pl. Nagrodzonych zostanie 10 najlepiej typujących (z 
największą liczbą uzyskanych punktów). Nagrodami jest 10 voucherów o wartości 100 złotych 
do wykorzystania na zamówienia w Pyszne.pl. 
 
VII. Postanowienia dodatkowe 

1. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator przewiduje możliwość składania wyjaśnień na zapytania uczestników 

przekazanych w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

kontakt@meczyki.pl.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zabawy.  

4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.  
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