
Regulamin konkursu dla graczy League of Legends “Esport Café Challenge #1”

Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany konkurs
dla graczy League of Legends (“Konkurs”):

1. Konkurs jest organizowany przez Challenger Project sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa (“Organizator”).

2. Konkurs jest współorganizowany przez kawiarnie esportowe (“Współorganizator”)
wymienione na stronie internetowej Organizatora
(https://discover.challengerproject.gg/ecc/).

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny (brak opłaty wpisowej) dla zarejestrowanych
użytkowników.

4. Celem Konkursu jest zdobycie jak największej ilości złota na minutę grając dowolną
postacią na dowolnej linii.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.01.2022 i kończy w dniu 10.02.2022.
6. Minimalna liczba uczestników Konkursu wynosi 3.
7. Pozostałe warunki Konkursu są zaprezentowane na podstronie Konkursu na stronie

internetowej Challenger Project (https://challengerproject.gg/), tak żeby użytkownicy
mogli je zweryfikować przed przystąpieniem do Konkursu.

8. Użytkownicy muszą zagrać tylko jeden mecz spełniający warunki Konkursu.
9. Jeśli liczba użytkowników, którzy chcą wziąć udział w Konkursie przekracza liczbę

dozwolonych uczestników, o możliwości udziału w Konkursie będzie decydować
kolejność zgłoszenia do Konkursu.

10. Zwycięzcy Konkursu będą wybrani przez komisję konkursową, w skład której
wchodzą członkowie zarządu Organizatora, na podstawie wyników rozegranych
meczy.

11. Pula nagród jest uzależniona od liczby uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu.
Suma nagród zostanie określona zgodnie z poniższymi zasadami:

a. ponad 20 uczestników – suma nagród wyniesie 1.000,00 PLN
b. między 15 a 19 uczestników – suma nagród wyniesie 800,00 PLN
c. między 10 a 14 uczestników – suma nagród wyniesie  600,00 PLN
d. między 5 a 9 uczestników – suma nagród wyniesie  400,00 PLN
e. poniżej 5 uczestników – suma nagród wyniesie 200,00 PLN

12. Każdy Współorganizator samodzielnie decyduje, w jaki sposób pula nagród zostanie
rozdystrybuowana wśród zwycięzców oraz jakiego typu nagrody zostaną przyznane
(np. vouchery, kupony), oraz poinformuje o tym na swoich profilach
społecznościowych.

13. Zwycięzcy Konkursu jak i szczegóły dotyczące przekazania nagród zostaną
ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
(https://discover.challengerproject.gg/news/) oraz na jego serwerze discord w dniu
11.02.2022.

14. Ogłoszone wyniki są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszy

Regulamin Konkursu oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.

16. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Polityka
Prywatności oraz Regulamin Organizatora dostępne na stronie internetowej
Organizatora (https://challengerproject.gg). Uczestnik przystępując do Konkursu
zobowiązuje się do przestrzegania Polityki Prywatności oraz Regulaminu
Organizatora.
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