REGULAMIN SŁUPSKIEJ LIGI TYPERÓW
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Słupska Liga Typerów” i jest zwany dalej:
"SLT".
2. Organizatorem SLT jest Stowarzyszenie Kibiców Słupskiej Koszykówki
„czarni.slupsk.pl” z siedzibą w Słupsku przy ul. Nad Śluzami 16A, zwane dalej
„Organizatorem”.
3. Nagrody za zwycięstwo w SLT zostaną sfinansowane z budżetu własnego
Organizatora bądź uzyskane od jego partnerów.
4. SLT organizowana jest co roku i trwa przez cały sezon koszykarskiej ekstraklasy.
5. SLT odbywa się na stronie internetowej www.czarni.slupsk.pl.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W SLT
1. Uczestnikiem SLT („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. Jest zarejestrowanym użytkownikiem strony www.czarni.slupsk.pl.
b. Podała w profilu aktualny adres e-mail, który w przypadku wygranej posłuży
Organizatorowi do kontaktu w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.
2. Warunkiem uczestnictwa w SLT jest łączne spełnienie następujących warunków:
a. Zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie www.czarni.slupsk.pl.
b. Spełnienie wymogów podanych w §2 p.1.
§3
ZASADY SLT I NAGRODY
1. SLT polega na typowaniu wyników spotkań drużyny Czarnych Słupsk w ramach
rozgrywek ekstraklasy koszykarzy i Pucharu Polski.
2. W zależności od trafności typu można uzyskać następującą liczbę punktów:
a. Za idealne wytypowanie wyniku otrzymujemy 10 pkt.
b. Za poprawne wytypowanie zwycięzcy oraz sumy punktów w spotkaniu
otrzymujemy 7 pkt.

c. Za poprawne wytypowanie zwycięzcy oraz różnicy punktowej w spotkaniu
otrzymujemy 5 pkt.
d. Za poprawne wytypowanie sumy punktów w spotkaniu, przy źle wskazanym
zwycięzcy otrzymujemy 3 pkt.
e. Za poprawne wytypowanie różnicy punktowej, przy źle wskazanym zwycięzcy
otrzymujemy 2 pkt.
f. Za poprawne wytypowanie zwycięzcy, bez trafienie sumy czy różnicy
punktów, otrzymujemy 1 pkt.
3. Zwycięzcą SLT zostaje uczestnik, który w całym sezonie zgromadzi najwięcej
punktów.
4. Organizator zapewnia dla zwycięzcy nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie musi być
członkiem SKSK „czarni.slupsk.pl”.
5. Członek SKSK „czarni.slupsk.pl”, który uzyska najwyższą lokatę w SLT, otrzyma
oddzielną nagrodę, przeznaczoną specjalnie dla członków SKSK „czarni.slupsk.pl”
biorących udział w SLT.
6. Rodzaj i wartość nagród ustalana jest co roku przez zarząd SKSK „czarni.slupsk.pl” w
trakcie trwania SLT.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Organizator SLT nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych
uczestników SLT, za wyjątkiem adresu e-mail.
2. Podane adresy e-mail będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia SLT oraz
w związku z wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany na drodze uchwały zarządu SKSK „czarni.slupsk.pl”
postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.czarni.slupsk.pl.

