
REGULAMIN KONKURSU „TYPER 9CAMPNOU SOCIOS” 

Konkurs z dziedziny sportu dotyczący typowania rozstrzygnięć w meczach FC Barcelony w sezonie 
2022/23 (dalej: „Konkurs”) 

1. Organizator Konkursu. 

Organizatorem Konkursu jest Adrian Białkowski (dalej: „Organizator”). 

2. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które od momentu wzięcia udziału w nim (od 
momentu pierwszego typowania) do momentu jego zakończenia nieprzerwanie są zarejestrowanymi 
Patronami portalu 9CAMPNOU w serwisie Patronite (https://patronite.pl/9campnou) i posiadają 
dostęp do zamkniętej grupy 9CAMPNOU SOCIOS na portalu Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/9campnou) (dalej: „Grupa FB”). Organizator, a także jego rodzina 
oraz członkowie redakcji portalu 9CAMPNOU mogą być uczestnikami Konkursu, ale nie mają prawa do 
otrzymania Nagród.  

3. Przebieg Konkursu 

Konkurs polega na typowaniu rozstrzygnięć w meczach FC Barcelony w sezonie 2022/23 oraz 
typowaniu przebiegu sezonu 2022/23. 

a. Typowanie rozstrzygnięć w meczach FC Barcelony   

W odniesieniu do każdego oficjalnego meczu sezonu 2022/23 uczestnicy typują następujące zdarzenia: 

- rozstrzygnięcie meczu (zwycięstwo / przegrana / remis) – 1 pkt za poprawne wytypowanie,  

- dokładny wynik meczu – 1 pkt za poprawne wytypowanie,  

- jeden ze strzelców bramek w meczu – 0.5 pkt w przypadku wskazania i poprawnego wytypowania 
środkowego napastnika, 1 pkt w przypadku wskazania i poprawnego wytypowania skrzydłowego, 1.5 
pkt w przypadku wskazania i poprawnego wytypowania pomocnika, 2 pkt w przypadku wskazania i 
poprawnego wytypowania obrońcy lub braku strzelca, 3 pkt w przypadku wskazania i poprawnego 
wytypowania bramkarza lub bramki samobójczej przeciwnika (lista zawodników wraz z przypisaniem 
ich do pozycji zostanie zamieszczona przez Organizatora na Grupie FB). 

Typowanie odbywa się w sposób szczegółowo opisany na Grupie FB, przy czym każdorazowo 
obowiązują następujące zasady: 

- typowanie możliwe jest do minuty poprzedzającej planowane rozpoczęcie meczu – typy 
zamieszczone lub zmienione później nie będą brane pod uwagę, 

- w przypadku wytypowania więcej niż jednego strzelca bramki, za typ zostanie przyjęte nazwisko 
podane jako pierwsze, 
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- wszystkie typy dotyczą regulaminowego czasu gry i nie obejmują ewentualnej dogrywki lub rzutów 
karnych.  

b. Typowanie przebiegu sezonu 2022/23. 

Uczestnicy typują następujące zdarzenia dotyczące przebiegu sezonu 2022/23: 

- miejsce FC Barcelony w rozgrywkach La Liga – 10 pkt za poprawne wytypowanie,  

- miejsce FC Barcelony w rozgrywkach Pucharu Króla (faza, w której zakończy swój udział w 
rozgrywkach) – 10 pkt za poprawne wytypowanie, 

- miejsce FC Barcelony w rozgrywkach Ligi Mistrzów (faza, w której zakończy swój udział w 
rozgrywkach) – 10 pkt za poprawne wytypowanie, 

- liczba bramek Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach – 15 
pkt za poprawne wytypowanie dokładnej liczby bramek, 10 pkt za wytypowanie liczby bramek 
maksymalnie o 5 mniejszej / większej od dokładnej liczby bramek, 5 pkt za wytypowanie liczby bramek 
maksymalnie o 10 mniejszej / większej od dokładnej liczby bramek, 

- zawodnik z największą liczbą asyst w barwach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach – 10 pkt za 
poprawne wytypowanie, 

- zawodnik z największą liczbą minut w barwach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach – 10 pkt za 
poprawne wytypowanie.  

Typowanie odbywa się w sposób szczegółowo opisany na Grupie FB, przy czym każdorazowo 
obowiązują następujące zasady: 

- typowanie możliwe jest do dnia 30 września, godziny 23:59 - typy zamieszczone później nie będą 
brane pod uwagę, 

- w przypadku, gdyby FC Barcelona zajęła trzecie miejsce w grupie w rozgrywkach Ligi Mistrzów i 
kontynuowała sezon w Lidze Europy, możliwe będzie wytypowanie przez uczestników miejsca FC 
Barcelony w tych rozgrywkach (fazy, w której zakończy w nich swój udział). 

4. Klasyfikacja 

Przewiduje się trzy klasyfikacje Konkursu, w ramach których uczestnicy zostaną uszeregowani według 
liczby zdobytych punktów od największej do najmniejszej: 

a. Klasyfikacja Główna 

W ramach Klasyfikacji Głównej wzięte pod uwagę zostaną typy uczestników dotyczące wszystkich 
oficjalnych meczów FC Barcelony w sezonie 2022/23 oraz przebiegu sezonu 2022/23 (tj. od pierwszej 
kolejki La Liga do ostatniej kolejki La Liga). 

b. Klasyfikacja Jesienna 



W ramach Klasyfikacji Jesiennej wzięte pod uwagę zostaną typy uczestników dotyczące wszystkich 
oficjalnych meczów FC Barcelony w sezonie 2022/23 rozegranych przed początkiem Mistrzostw Świata 
w Katarze. 

c. Klasyfikacja Wiosenna 

W ramach Klasyfikacji Wiosennej wzięte pod uwagę zostaną typy uczestników dotyczące wszystkich 
oficjalnych meczów FC Barcelony w sezonie 2022/23 rozegranych po zakończeniu Mistrzostw Świata 
w Katarze. 

W przypadku równej liczby punktów o miejscu w każdej Klasyfikacji decydować będzie kolejno: 

- większa liczba punktów zdobyta w ramach typowania rozstrzygnięć oficjalnych meczów FC Barcelony, 

- większa liczba punktów zdobyta w ramach typowania dokładnych wyników oficjalnych meczów FC 
Barcelony, 

- większa liczba punktów zdobyta w ramach typowania strzelców bramek oficjalnych meczów FC 
Barcelony, 

- większa liczba punktów zdobyta w ramach typowania rozstrzygnięć dotyczących przebiegu sezonu 
2022/23.  

W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia według powyższych zasad, przyznane zostaną dwie 
Nagrody za dane miejsce w klasyfikacji.  

5. Nagrody 

Organizator przyzna następujące Nagrody. 

W ramach Klasyfikacji Głównej Nagrody otrzyma trzech pierwszych uczestników, zgodnie z 
następującymi zasadami: 

a. za pierwsze miejsce w Klasyfikacji Głównej – koszulka meczowa FC Barcelony z sezonu 2022/23 
(wersja meczowa) ze znakowaniem oraz zestaw pamiątek klubowych, 
 

b.  za drugie miejsce w Klasyfikacji Głównej – koszulka meczowa FC Barcelony z sezonu 2022/23 
(wersja stadionowa) ze znakowaniem oraz zestaw pamiątek klubowych,  
 

c. za trzecie miejsce w Klasyfikacji Głównej – koszulka polo / treningowa FC Barcelony z sezonu 
2022/23 oraz zestaw pamiątek klubowych. 

Dodatkowo Organizator przyzna Nagrody w postaci zestawu pamiątek klubowych zwycięzcom 
Klasyfikacji Jesiennej oraz Klasyfikacji Wiosennej. 

Miejsca uczestników w Klasyfikacjach będą na bieżąco umieszczane i aktualizowane przez Organizatora 
na Grupie FB. 

Organizator może przyznawać dodatkowe Nagrody w trakcie trwania Konkursu, w odniesieniu do 
wybranych oficjalnych meczów FC Barcelony. Zasady ich zdobycia zostaną każdorazowo opisane na 
Grupie FB.  



6. Postanowienia dodatkowe 

Warunkiem odbioru Nagrody jest przekazanie przez uczestnika danych do jej wysyłki, której koszt 
pokryje Organizator. Przekazanie Nagrody uczestnikowi nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych danych umożliwiających jej wysyłkę. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawidłowych danych do wysyłki.  

Dane osobowe uczestnika Konkursu wymagane są w celu otrzymania Nagrody i będą przetwarzane 
przez Organizatora wyłącznie w tym celu. Podanie danych osobowych do wysyłki Nagrody jest 
dobrowolne, ale warunkuje możliwość jej otrzymania przez uczestnika.  

Uczestnikom uprawnionym do Nagrody (laureatowi Konkursu) nie przysługuje uprawnienie do 
przeniesienia swoich praw związanych z udziałem w Konkursie i z Nagrodą na inne osoby bez 
uprzedniej zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie 
przysługuje mu jakakolwiek inna Nagroda i nie zwalnia to uczestnika Konkursu z jego zobowiązań 
określonych w warunkach Konkursu (w tym w niniejszym Regulaminie). Nagrody nie podlegają 
wymianie, nie można również żądać ich zamiany na ekwiwalent pieniężny. W przypadku zrzeczenia się 
Nagrody przez uczestnika, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 
Organizatora i nie przypada na rzecz jakichkolwiek innych uczestników Konkursu. 

Nagrody w Konkursie o wartości poniżej 2000 zł brutto – przekazywane na rzecz osób fizycznych – są 
wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli uczestnik (laureat) Konkursu otrzyma nagrodę 
rzeczową przekraczającą wartość 2000 zł brutto, wówczas przed odebraniem Nagrody zobowiązany 
będzie do wpłaty 10% wartości Nagrody, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze 
strony uczestnika (np. zmiana typów po okresie typowania, typowanie za pośrednictwem multikont) 
Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego uczestnika z Konkursu, 
informując o tym uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem za pośrenictem 
portalu Facebook. 

Ewentualne reklamacje należy składać Organizatorowi konkursu za pośrednictwem wiadomości 
prywatnej na portalu Facebook w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia 
nieprawidłowości. Zostaną one rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania. 

Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu 

 


