
REGULAMIN TURNIEJU PLAYSTATION „FIFA 2016” 
 

§ 1  Postanowienia wstępne 

 
1. Organizatorem turnieju Playstation, zwanego dalej „FIFA 2016”, jest Telewizja Polska 

Spółka Akcyjna, Biuro Reklamy TVP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. 
Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze 
identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym 
całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Turniej FIFA 2016 rozgrywany będzie 
w sali konferencyjnej Biura Reklamy TVP S.A. na I piętrze w siedzibie Telewizji Polskiej 
S.A. przy ul. Woronicza 17, 00- 999 Warszawa, w dniu 10 czerwca  2016 r. o godz. 
18:00.  

3. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy Domu Mediowego lub 
Reklamodawcy, którzy są związani biznesowo z Biurem Reklamy TVP S.A.  

4. W turnieju może również wziąć udział 2 pracowników Biura Reklamy TVP S.A. lub 
więcej w przypadku niestawienia się zgłoszonych się uczestników. 

 
§ 2 Zasady uczestnictwa 

 
1. Gracze powinni zjawić się w siedzibie Organizatora w dniu turnieju, przed jego 

rozpoczęciem o godz. 17.45. 

2. W FIFA 2016 może wziąć łącznie udział 24 graczy, w tym nie więcej niż 2 graczy 
reprezentujących jeden Dom Mediowy lub Reklamodawcę oraz 2 graczy 
reprezentujących Biuro Reklamy TVP. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W sytuacji 
rezygnacji któregoś z 24 graczy lub zgłoszenia niewystarczającej ilości graczy, do 

turnieju FIFA 2016 automatycznie zakwalifikuje się pierwsza osoba z listy rezerwowej, 
bez względu na ilość graczy reprezentujących dany Dom Mediowy lub Reklamodawcę, 
z którego napływa zgłoszenie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju FIFA 2016 jest przesłanie swojego zgłoszenia, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1, do 3 czerwca 2016 r. Zgłoszenia powinny być 
nadesłane drogą elektroniczną do na adres email: Gracjana.piwko@tvp.pl 

4. FIFA 2016 polega na rozegraniu meczów na konsoli Playstation 3. W jednym meczu 
udział bierze dwóch graczy. 

 
 

§ 3 Zasady i przebieg turnieju 

 
1. Turniej zostanie przeprowadzony systemem grupowo-pucharowym. Pierwsza faza 

turnieju (faza grupowa) zostanie rozegrana w 6 grupach. W każdej grupie będą 4 
drużyny. Rozkład drużyn i grup jest następujący: 
 
Grupa A: Albania, Francja, Rumunia, Szwajcaria  
Grupa B: Anglia, Rosja, Słowacja, Walia 
Grupa C: Niemcy, Irlandia Północna, Polska, Ukraina 
Grupa D: Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Turcja 
Grupa E: Belgia, Włochy, Irlandia, Szwecja 
Grupa F: Austria, Węgry, Islandia, Portugalia 
 
Każdy z uczestników fazy grupowej rozegra 3 mecze (na zasadzie każdy z każdym). W 
przypadku gdy dwie lub więcej drużyn w tej samej grupie mają taką samą liczbę 
punktów, to o końcowej klasyfikacji w grupie decydują (w podanej kolejności): większa 



liczba punktów uzyskanych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, lepsza 
różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, większa liczba 
bramek strzelonych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku 
gdy powyższe kryteria nie wyłonią ostatecznej klasyfikacji w grupie, to powyższe 
kryteria zostaną ponownie użyte wyłącznie do drużyn, których nie udało się 
sklasyfikować. W przypadku gdy powyższe warunki nie wyłonią ostatecznej klasyfikacji 
w grupie, to o kolejność zdecydują: różnica bramek we wszystkich meczach 
grupowych, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich meczach grupowych. 
 
 
 
Do kolejnej fazy (fazy pucharowej) awansują po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy 
oraz 4 najlepsze drużyny z trzecich miejsc w grupach (łącznie 16 drużyn). 
 
O klasyfikacji 4 najlepszych drużyn z trzecich miejsc decydują: liczba zdobytych 
punktów we wszystkich meczach grupowych, lepsza różnica bramek we wszystkich 
meczach grupowych, większa liczba strzelonych bramek. 
 
Od fazy 1/8 finału  aż do meczu finałowego drużyny rozegrają mecze systemem 
pucharowym – tzn. przegrywający odpada. O tym, które zespoły spotkają się ze sobą w 
tej fazie turnieju decyduje wcześniej skonstruowana drabinka turniejowa. Każdy mecz  
musi wyłonić zwycięzcę. Jeżeli po zakończeniu drugiej połowy meczu będzie remis, to 
nastąpi dogrywka. Jeśli w dogrywce zwycięzca nie zostanie wyłoniony, nastąpi seria 
rzutów karnych. 
 
Drabinka turniejowa: 
 
1/8 finału 
 
Mecz nr 37: 2 A – 2 C 
Mecz nr 38: 1 B – 3 A/C/D 
Mecz nr 39: 1 D – 3 B/E/F 
Mecz nr 40: 1 A – 3 C/D/E 
Mecz nr 41: 1 C – 3 A/B/F 
Mecz nr 42: 1 F – 2 E 
Mecz nr 43: 1 E – 2 D 
Mecz nr 44: 2 B – 2 F 
 
O drużynach występujących w poszczególnych meczach 1/8 finału decyduje poniższa 
tabela 
 

4 najlepsze drużyny z 3 miejsc 1 A gra z 1 B gra z 1 C gra z 1 D gra z 

A B C D 3C 3D 3A 3B 

A B C E 3C 3A 3B 3E 

A B C F 3C 3A 3B 3F 

A B D E 3D 3A 3B 3E 

A B D F 3D 3A 3B 3F 

A B E F 3E 3A 3B 3F 

A C D E 3C 3D 3A 3E 

A C D F 3C 3D 3A 3F 

A C E F 3C 3A 3F 3E 

A D E F 3D 3A 3F 3E 

B C D E 3C 3D 3B 3E 



B C D F 3C 3D 3B 3F 

B C E F 3E 3C 3B 3F 

B D E F 3E 3D 3B 3F 

C D E F 3C 3D 3F 3E 

 
 
 
 
1/4 finału 
 
Mecz nr 45: zwycięzcy meczów nr 37 i 39 
Mecz nr 46: zwycięzcy meczów nr 38 i 42 
Mecz nr 47: zwycięzcy meczów nr 41 i 43 
Mecz nr 48: zwycięzcy meczów nr 40 i 44 

 
1/2 finału 
 
Mecz nr 49: zwycięzcy meczów nr 45 i 46 
Mecz nr 50: zwycięzcy meczów nr 47 i 48 
 
Mecz o trzecie miejsce: przegrani z meczów nr 49 i 50 
Finał: zwycięzcy meczów nr 49 i 50 
 

2. Losowanie reprezentacji Państw przez uczestników odbędzie się w siedzibie 

Organizatora w dniu turnieju FIFA 2016 o godz. 18.00. Losowanie następuje spośród 
Państw biorących udział w UEFA EURO 2016 w piłce nożnej tj: 
 

 Francja  

 Albania 

 Rumunia 

 Szwajcaria  

 Anglia 

 Rosja 

 Słowacja 

 Walia 

 Niemcy 

 Irlandia Północna 

 Polska 

 Ukraina 

 Chorwacja 

 Czechy 

 Hiszpania 

 Turcja 

 Belgia 

 Włochy 

 Irlandia 

 Szwecja 

 Austria 

 Węgry 

 Islandia 

 Portugalia 
 



3. Każdy z graczy, po losowaniu reprezentacji, a przed rozpoczęciem turnieju FIFA 

2016, zostanie przeszkolony z obsługi konsoli oraz zasad gry. 
4. Każdy gracz rozegra mecz, na który składają się dwie połowy, każda po 6 minut. 
 

 
§ 4 Nagrody 

 
1. W konkursie do wygrania są: 

 
 Za pierwsze miejsce : 
 

a) Konsola Play Station 4 o wartości 1499 zł 
b) Nagroda pieniężna w wysokości  167 zł 

     c) Łączna wartość nagrody dla zdobywcy pierwszego miejsca wynosi 1666 zł 
 
Nagroda za drugie miejsce : 
 

a) Sony Smart Watch 3 SWR50 o wartości 599 zł  
 
Nagroda za trzecie miejsce : 
 

a) Ekspres SodaSTream Source o wartości 429 zł 

 
 

Nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników :  
 

a) piłki Euro 2016 Adidas Beau Jeu Top Replique, 
 

 
 
 

2. Przekazanie nagród przez Organizatora turnieju FIFA 2016 nastąpi w siedzibie 
Organizatora  bezpośrednio po zakończeniu Turnieju.   

3. Zwycięzcy turnieju FIFA 2016 zobowiązani są do złożenia oświadczenia 
potwierdzającego odebranie nagrody wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania oraz numeru Pesel. 

4. Organizator  oświadcza, że nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody, jak 
również nie istnieje możliwość żądania przez zwycięzcę konkursu otrzymania 
równowartości pieniężnej nagrody. 

 
5. Uczestnik wyraża zgodę w oświadczeniu, który otrzyma wraz z nagrodą w dniu 

Turnieju , że wygrana nagroda pieniężna będzie  przeznaczona  na podatek 10% od 
nagród i przekazana przez organizatora do  Urzędu Skarbowego.  

 
§ 5 Ochrona Danych Osobowych 

 
Uczestnicy konkursu akceptując regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagród zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 



§ 6 Postanowienia końcowe 
 

1. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 
W przypadku nieprzestrzegania przez gracza zasad regulaminu Organizator może: 

- Uznać walkower dla przeciwnika 
- Usunąć gracza z turnieju 

2. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej (www.brtvp.pl) oraz w 

siedzibie Telewizji Polskiej S.A. Biura Reklamy TVP S.A. w Warszawie przy ul. 
Woronicza 17. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu do dnia jego rozpoczęcia 
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w 
miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub 
zawieszenia z ważnych przyczyn, o czym powiadomi niezwłocznie na stronie 
www.brtvp.pl 

6. Osoby biorące udział w turnieju FIFA 2016 wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunku w prasie i wydawnictwach lokalnych, ogólnopolskich a także na stronie 
internetowej www.brtvp.pl,   i innych mediach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brtvp.pl/
http://www.brtvp.pl/
http://www.brtvp.pl/


 
 
Załącznik nr 1 do regulaminu turnieju 
 
Zgłoszenie  uczestnika do Turnieju Play Station Fifa 2016 organizowanego 
przez Biuro Reklamy TVP 

 
 
 

 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 
 
……..……………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Adres e-mail:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM, który akceptuję  
 
 
 
 
Data i czytelny podpis: ………………………………………………….. 



 


