
Regulamin Promocji „SuperRanking.” 

1. Postanowienia Ogólne: 

 

a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki „Promocji” prowadzonej 

pod nazwą „SuperRanking”. 

b) Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: 

ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy 

Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.  

c) Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora 

www.superbet.pl, w tym wersji mobilnej, w aplikacjach mobilnych Superbet oraz w 

naziemnych punktach przyjmowania zakładów Superbet na zasadach określnych w 

Regulaminie zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez 

Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) oraz Regulaminie zakładów 

wzajemnych (dalej: „Regulamin zakładów Retail.”) 

d) Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu i warunkami danej Promocji.  

e) Wzięcie udziału w Promocji wiążę się z zaakceptowaniem warunków określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

f) Promocja obowiązuje w okresie od dnia 11.06.2021 do 11.07.2021. 

 

 

2. Uczestnictwo w Promocji „Super Ranking” 

 

a) Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a udział w niej biorą wyłącznie Gracze, którzy 

mają zarejestrowane konto gry na stronie internetowej Organizatora lub Klienci naziemnej 

sieci punktów przyjmowania zakładów, którzy przystąpili do programu Super Club.  

b) Udział w Promocji jest bezpłatny. Warunkiem jest tylko posiadanie konta Gracza na stronie 

internetowej Organizatora lub zarejestrowanego konta Gracza w programie Super Club.  

 

3. Warunki Promocji „Super Ranking” 

 

a) Zwycięzcami Promocji „SuperRanking” będę Gracze, którzy zgromadzili największą liczbę 

punktów w Rankingu Promocyjnym w okresie obowiązywania Promocji.  

b) Punkty w rankingu będę obliczane według następującego wzoru: 

Suma wygranych brutto * współczynnik = Liczba punktów 

c) Suma wygranych brutto to suma wygranych z zakładów postawionych i rozliczonych w 

okresie obowiązywania Promocji z wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży 

Organizatora. W przypadku kanału Retail pod uwagę są brane tylko zakłady postawione, 

rozliczone i zarejestrowane w Programie Super Club na stronie www.club.superbet.pl, w 

okresie obowiązywania Promocji. 

d) Współczynnik jest obliczany  na podstawie aktywności Gracza według następującego 

wzoru: 



0 - 9 aktywnych dni = 1 

10 – 19 aktywnych dni = 2 

20 – 29 aktywnych dni = 3 

30 – 31 aktywnych dni = 4 

e) Aktywny dzień oznacza w przypadku Graczy Online przynajmniej jeden postawiony 

zakład w ciągu dnia, w przypadku Graczy Retail przynajmniej jeden zarejestrowany kupon 

w Programie Super Club.  

f) Do sumy wygranych nie są wliczane kupony wypłacone za pomocą opcji Cash-out oraz 

kupony rozliczone po kursie 1.0.  

g) Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego przeliczenia sumy punktów Gracza w 

przypadku kuponów, które zostaną zwrócone lub ponownie rozliczone  na nową kwotę.  

h) W przypadku zgromadzenie tej samej liczby punktów w Rankingu, wyżej uplasowany 

zostanie Gracz, który w okresie obowiązywania Promocji zawarł  zakłady za  wyższą kwotę.  

i) Jeśli Gracz posiada zarówno konto do gry Online oraz konto zarejestrowane w Programie 

Super Club, suma punktów obu kont nie jest sumowana na poczet wyników Rankingu. 

Oba konta są traktowane oddzielnie.   

j) Organizator każdego dnia będzie aktualizował Ranking na swojej stronie internetowej 

www.superbet.pl 

k) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyników Rankingu w ciągu 14 dni od 

zakończenia Promocji.  

 

4. Nagrody w Promocji „SuperRanking”  

 

a) Dla Gracza, który zgromadził największą liczbę punktów w Rankingu przewidziana jest 

nagroda w postaci Forda Mustanga Coupe 4.4, rok prod. 1965, nr. nadwozia 

5R07C192004, nr. rejestracyjny KOS 8C plus podatek dochodowy na poczet Urzędu 

Skarbowego. 

b) Dla Graczy, którzy zajęli w Rankingu miejsca 2-5, przewidziane jest 25 nagród dla każdego 

Gracza w formie bonusów na grę lub e-voucherów na darmowe zakład. Wysokość jednej 

nagrody wynosi 2.000 złotych.  

c) Dla Graczy, którzy zajęli w Rankingu miejsca 6-10, przewidziane jest 25 nagród dla 

każdego Gracza w formie bonusów na grę lub e-voucherów na darmowe zakład. 

Wysokość jednej nagrody wynosi 1.000 złotych.  

d) Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 

lipca 1991 r. (Dz.U.2020 poz. 1426) zwolnione z opodatkowania są nagrody, których 

jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. W przypadku, gdy jednorazowa 

wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000,00 zł Organizator w imieniu Uczestnika 

odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody stosownie do postanowień 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.2020 

poz. 1426,) 

 

 

 

http://www.superbet.pl/


5. Odbiór nagród w Promocji „SuperRanking” 

 

a) Nagroda dla Gracza,  który zgromadził największą liczbę punktów w Rankingu zostanie 

przekazana w siedzibie Organizatora w Katowicach na ul. 73 Pułku Piechoty 7A w ciągu 

30 dni od zakończenia Promocji.  

b) Nagrody dla Graczy, którzy zajmą w Rankingu miejsca 2-5 będą wypłacane w formie 

bonusów Online lub e-voucherów w przypadku Klientów Retail. Nagrody będą wypłacane 

w dniach: 

1. 16.07.2021. - 2 000,00 zł 

2. 23.07.2021. - 2 000,00 zł 

3. 30.07.2021. - 2 000,00 zł 

4. 06.08.2021. - 2 000,00 zł 

5. 13.08.2021. - 2 000,00 zł 

6. 20.08.2021. - 2 000,00 zł 

7. 27.08.2021. - 2 000,00 zł 

8. 03.09.2021. - 2 000,00 zł 

9. 10.09.2021. - 2 000,00 zł 

10. 17.09.2021. - 2 000,00 zł 

11. 24.09.2021. - 2 000,00 zł 

12. 01.10.2021. - 2 000,00 zł 

13. 08.10.2021. - 2 000,00 zł 

14. 15.10.2021. - 2 000,00 zł 

15. 22.10.2021. - 2 000,00 zł 

16. 29.10.2021. - 2 000,00 zł 

17. 05.11.2021. - 2 000,00 zł 

18. 12.11.2021. - 2 000,00 zł 

19. 19.11.2021. - 2 000,00 zł 

20. 26.11.2021. - 2 000,00 zł 

21. 03.12.2021. - 2 000,00 zł 

22. 10.12.2021. - 2 000,00 zł 

23. 17.12.2021. - 2 000,00 zł 

24. 24.12.2021. - 2 000,00 zł 

25. 31.12.2021. - 2 000,00 zł 

 

c) Nagrody dla Graczy, którzy zajmą w Rankingu miejsca 6-10 będą wypłacane w formie 

bonusów Online lub e-voucherów w przypadku Klientów Retail. Nagrody będą wypłacane 

w dniach: 

1. 16.07.2021. - 1 000,00 zł 

2. 23.07.2021. - 1 000,00 zł 

3. 30.07.2021. - 1 000,00 zł 

4. 06.08.2021. - 1 000,00 zł 

5. 13.08.2021. - 1 000,00 zł 

6. 20.08.2021. - 1 000,00 zł 

7. 27.08.2021. - 1 000,00 zł 

8. 03.09.2021. - 1 000,00 zł 



9. 10.09.2021. - 1 000,00 zł 

10. 17.09.2021. - 1 000,00 zł 

11. 24.09.2021. - 1 000,00 zł 

12. 01.10.2021. - 1 000,00 zł 

13. 08.10.2021. - 1 000,00 zł 

14. 15.10.2021. - 1 000,00 zł 

15. 22.10.2021. - 1 000,00 zł 

16. 29.10.2021. - 1 000,00 zł 

17. 05.11.2021. - 1 000,00 zł 

18. 12.11.2021. - 1 000,00 zł 

19. 19.11.2021. - 1 000,00 zł 

20. 26.11.2021. - 1 000,00 zł 

21. 03.12.2021. - 1 000,00 zł 

22. 10.12.2021. - 1 000,00 zł 

23. 17.12.2021. - 1 000,00 zł 

24. 24.12.2021. - 1 000,00 zł 

25. 31.12.2021. - 1 000,00 zł 

 

d) Nagrody dla Graczy, którzy zajmą w Rankingu miejsca 6-10 będą wypłacane w formie 

bonusów Online lub e-voucherów w przypadku Klientów Retail. W każdy piątek na konto 

Gracza będzie wpływała równowartość 1.000 złotych w formie bonusów lub  

e-voucherów. Nagroda będzie wypłaca przez 25 tygodni od momentu zakończenia 

Promocji.  

 

6. Przetwarzanie Danych Osobowych 

 

a) Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest 

Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z/s w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-

496 Katowice. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: odo-pl@superbet.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby 

Organizatora. Superbet powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować 

się pod adresem: iod-pl@superbet.pl oraz pocztą tradycyjną pod adresem siedziby 

Administratora (prosimy dodać dopisek: do rąk własnych IOD).  

b) Niniejsza informacja nie uchybia oświadczeniom o ochronie prywatności:  

- dla klientów posiadających konto online (https://www.superbet.pl/wiki/polityka-

prywatnosci) - dla uczestników programu lojalnościowego „Superclub” 

(https://www.superbet.pl/wiki/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci-super-club).  

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji promocji na warunkach określonych w 

niniejszym regulaminie, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, co jest 

prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO . 

d) Masz prawo do żądania od Superbet: zapewnienia dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,. Masz również prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważasz, że 

https://www.superbet.pl/wiki/polityka-prywatnosci
https://www.superbet.pl/wiki/polityka-prywatnosci


Superbet narusza przepisy o ochronie danych osobowych, to masz prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe informacje z zakresu 

przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne w oświadczeniach o ochronie 

prywatności wskazanych powyżej. 

 

 

7. Postępowanie Reklamacyjne 

 

a) Graczowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania 

Promocji. 

b) Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na 

adres: customer.support@superbet.pl , nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia 

podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e -mail 

oraz dokładny opis i powód reklamacji. 

c) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w 

terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji 

Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną (list 

polecony) na podany adres Gracza. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

a) Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji Graczy, którzy nie przestrzegają 

Regulaminu i nadużywają zasad Promocji. 

b) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego . 

c) W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.  

d) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym 

czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej 

Organizatora. Gracz, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z 

Promocji. Gracz zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił 

warunki Promocji w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.  

e) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o czym 

Organizator poinformuje Graczy w formie komunikatu umieszczonego na stronie 

internetowej. Zakończenie Promocji przez Organizatora nie będzie naruszać praw Graczy, 

którzy spełnili warunki otrzymania Bonusu przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu 

Promocji. 

 


