
 
REGULAMIN "TURNIEJU PLAYSTATION FIFA 2018 WORLD CUP" 

 
                                              § 1 Postanowienia wstępne  
 
1. Organizatorem "TURNIEJU PLAYSTATION FIFA 2018 WORLD CUP" zwanego dalej „FIFA 

2018 WORLD CUP”, 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 PLAYSTATION FIFA 2018 WORLD CUP" 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 15 czerwca 2018 r. o godz. 18:00.  

3. W „FIFA 2018 WORLD CUP”,” mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy Domu Mediowego 
lub Reklamodawcy, którzy są związani biznesowo z Biurem Reklamy TVP S.A.  

4. W „FIFA 2018 WORLD CUP”,” może również wziąć udział dwóch pracowników Biura 
Reklamy TVP S.A. lub więcej w przypadku niestawienia się zgłoszonych się uczestników.  

 
                                                   § 2 Zasady uczestnictwa  
 
1. Gracze powinni przybyć do siedziby Organizatora w dniu "TURNIEJ PLAYSTATION FIFA 

2018 WORLD CUP" przed jego rozpoczęciem o godz. 17.45.  

2. W "TURNIEJ PLAYSTATION FIFA 2018 WORLD CUP" może wziąć łącznie udział 32 
graczy, w tym nie więcej niż dwóch graczy reprezentujących Biuro Reklamy TVP. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W sytuacji rezygnacji któregoś z graczy lub 
niewystarczającej liczby zgłoszeń, do „FIFA 2018 WORLD CUP”, automatycznie 
zakwalifikuje się pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

3. Warunkiem uczestnictwa w „FIFA 2018 WORLD CUP”, jest przesłanie swojego zgłoszenia, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1, do 4 czerwca 2018 r. Zgłoszenia powinny być 
nadesłane drogą elektroniczną do na adres email: turniejfifa2018@tvp.pl.  

4. „FIFA 2018 WORLD CUP”, polega na rozegraniu meczów na konsoli Playstation 4.  
W jednym meczu udział bierze dwóch graczy.  

 
                                          § 3 Zasady i przebieg turnieju  
 
1. „FIFA 2018 WORLD CUP”, zostanie przeprowadzony systemem grupowo-pucharowym. 

Pierwsza faza „FIFA 2018 WORLD CUP”, (faza grupowa) zostanie rozegrana w 8 grupach. 
W każdej grupie będą 4 drużyny. Rozkład drużyn i grup jest następujący:  

 
Grupa A: Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt, Urugwaj 
Grupa B: Portugalia, Hiszpania, Maroko, Iran 
Grupa C: Francja, Australia, Peru, Dania 
Grupa D: Argentyna, Islandia, Chorwacja, Nigeria 
Grupa E: Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka, Serbia 
Grupa F: Niemcy, Meksyk, Szwecja, Korea Płd. 
Grupa G: Belgia, Panama, Tunezja, Anglia  
Grupa H: Polska, Senegal, Kolumbia, Japonia 

 



Każdy z uczestników fazy grupowej rozegra trzy mecze (na zasadzie każdy z każdym).                 
Dwie ekipy z największą liczbą punktów z każdej grupy awansują do fazy pucharowej; 
przyznawane są trzy punkty za zwycięstwo, jeden za remis oraz brak punktów za 
przegraną. Jeśli dwie lub więcej drużyn zakończą fazę grupową z taką samą liczbą 
punktów, decydują kolejno kryteria określone przez FIFA: 

 różnica bramek z wszystkich meczów grupowych, 

 liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach grupowych, 

 liczba punktów uzyskanych w bezpośrednich meczach pomiędzy remisującymi                    
drużynami, 

 różnica bramek z bezpośrednich meczów pomiędzy remisującymi drużynami, 

 liczba bramek zdobytych w bezpośrednich meczach pomiędzy remisującymi 
drużynami, 

 losowanie przeprowadzone przez Organizatora Turnieju  

 

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 50: 1C– 2D 
Mecz nr 49: 1A – 2B 
Mecz nr 51: 1B – 2A 
Mecz nr 52: 1D – 2C  
Mecz nr 53: 1E – 2F 
Mecz nr 54: 1G – 2H 
Mecz nr 55: 1F – 2E  
Mecz nr 56: 1H – 2G  
 
 
1/4 finału  
 
Mecz nr 57: zwycięzcy meczów nr 49 i 50 
Mecz nr 58: zwycięzcy meczów nr 53 i 54 
Mecz nr 60: zwycięzcy meczów nr 55 i 56 
Mecz nr 59: zwycięzcy meczów nr 51 i 52  
 
1/2 finału  
 
Mecz nr 61: zwycięzcy meczów nr 57 i 58 
Mecz nr 62: zwycięzcy meczów nr 59 i 60 
 
Mecz o trzecie miejsce: przegrani z meczów nr 61 i 62 
  



Finał: zwycięzcy meczów nr 61 i 62 
 

2. Losowanie reprezentacji Państw przez uczestników odbędzie się w siedzibie Organizatora 
w dniu turnieju o godz. 17:45. Losowanie następuje spośród państw biorących udział  
w Mundialu 2018. 

3. Każdy z graczy, po losowaniu reprezentacji, a przed rozpoczęciem turnieju 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 następujące nagrody:  
 

 Nagroda za I. miejsce: zegarek sportowy marki Garmin o wartości 1 000 zł brutto 
 Nagroda za II. miejsce: voucher o wartości 500 zł brutto do sklepu R- GOL 
 Nagroda za III. miejsce: voucher o wartości 300 zł brutto do sklepu R-GOL 

 
 
Nagrodami pocieszenia dla wszystkich uczestników będą piłki Adidas Telstar Top Replique 
2018.  
 
2. Przekazanie nagród przez Organizatora nastąpi w siedzibie Organizatora bezpośrednio po 

zakończeniu „FIFA 2018 WORLD CUP”. 

3. Zwycięzcy „FIFA 2018 WORLD CUP”, zobowiązani są do złożenia oświadczenia 
potwierdzającego odebranie nagrody wraz z podaniem imienia i nazwiska. 

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 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 „FIFA 2018 WORLD CUP”, 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  
1. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.  

2. 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.  

3. 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.  

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

5. Osoby biorące udział w „FIFA 2018 WORLD CUP”, wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunku w prasie i wydawnictwach lokalnych, ogólnopolskich a także na stronie 
internetowej www.brtvp.pl, i innych mediach.  

 


