
Regulamin Turnieju Neuroshima Convoy

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turniej organizowany jest pod nazwą “Turniej Neuroshima Convoy” i zwany dalej 
Turniejem.

2. Organizatorem Turnieju jest Portal Games sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. H. 
Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, zwany dalej Organizatorem.

3. Turniej zostanie przeprowadzony za pomocą aplikacji Neuroshima Convoy card game, 
dostępnej na platformach Google Play App Store oraz App Store – Apple.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1. Uczestnikiem turnieju może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej 
Graczem.

2. Gracze muszą posiadać aplikację mobilną Neuroshima Convoy card game, zainstalowaną
na swoim urządzeniu na iOS lub Androida, czyli za pośrednictwem platform App Store – 
Apple lub Google Play App Store.

3, Gracze chcący wziąć udział w Turnieju, muszą podczas jego trwania, rozgrywać partie za 
pomocą aplikacji Neuroshima Convoy card game w trybie MULTIPLAYER ONLINE.

§ 3

PRZEBIEG TURNIEJU

1. Turniej rozpocznie się 10 października o godzinie 8:00 CET, a zostanie zakończony dnia 
11 października 2020 r. o godzinie 23:00 CET.

2. Wraz z rozpoczęciem Turnieju, zostanie zrestartowana ogólnoświatowa tabela wyników w
aplikacji Neuroshima Convoy card game.

3. Gracze w czasie trwania Turnieju będą rozgrywać partie przy pomocy systemu 
matchmakingu aplikacji Neuroshima Convoy card game w trybie MULTIPLAYER ONLINE.

4. Każdy wygrany mecz zarejestrowany w trybie Multiplayer Online przez system aplikacji 
Neuroshima Convoy card game da wygranemu uczestnikowi punkty w ogólnoświatowym 
rankingu.

5. Uczestnicy mogą rozegrać dowolną liczbę rozgrywek w trakcie trwania turnieju.

6. Podczas turnieju prowadzony jest tylko i wyłącznie jeden ogólnoświatowy ranking, 
zarówno dla uczestników z Polski, jak i uczestników z pozostałych krajów.

7. Turniej podzielony jest na rundy, które rozpoczynają się o konkretnych godzinach. 
Zapraszamy do szukania przeciwników podczas trwania rund.



8. Rozkład rund w sobotę 10.10.2020 i niedzielę 11.10.2020 (godziny czasu polskiego):

• Runda 1: godz. 14:00 - 15:00

• Runda 2: godz. 16:00 - 17:00

• Runda 3: godz. 18:00 - 19:00

• Runda 4: godz. 20:00 - 21:00

• Runda 5: godz. 22:00 - 23:00

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Turniej zostanie zakończony dnia 11 października 2020 r. o godzinie 23:00. Partie 
zakończone po tej godzinie, nie będą miały wpływu na ogólnoświatowy ranking.

2. Nagrody otrzymają osoby zajmujące kolejno 1, 2 i 3 miejsce w ogólnoświatowym 
rankingu.

3. Warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzców Turnieju, jest wysłanie w ciągu 7 dni, a
więc do 18 października 2020 do godziny 23:00 CET, na adres portal@portalgames.pl 
zdjęcia ekranu (lub zrzutu ekranu) z widocznym rankingiem oraz widoczną nazwą 
użytkownika w aplikacji Neuroshima Convoy card game oraz dopiskiem 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Turnieju 
Neuroshima Convoy, Portal Games sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie przy ul. H. 
Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów”, a także informacją, w jakim sklepie zwycięzca chce 
odebrać swoją nagrodę (polskim https://sklep.portalgames.pl/ bądź europejskim 
https://shop.portalgames.pl/ lub amerykańskim https://portalgamesus.com).

4. Organizator porówna nazwy użytkowników oraz ich ranking z rankingiem 
ogólnoświatowym w aplikacji Neuroshima Convoy card game, dla potwierdzenia 
autentyczności zgłoszenia.

5. Po weryfikacji, zwycięzcy otrzymają nagrody: kody rabatowe, do wykorzystania w 
wybranym przez siebie sklepie.

6. Organizator ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku niewypełnienia postanowień 
niniejszego regulaminu.

§ 5

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są kody rabatowe, uprawniające do zniżek w wybranym sklepie 
Portal Games (polskim, europejskim lub amerykańskim).

Zdobywca 1 miejsca otrzymuje kod rabatowy w wysokości 300 PLN do wykorzystania na 
https://sklep.portalgames.pl/ lub 75 USD do wykorzystania na https://portalgamesus.com lub
65 EUR do wykorzystania na https://shop.portalgames.pl/ 

Zdobywca 2 miejsca otrzymuje kod rabatowy w wysokości 200 PLN do wykorzystania na 
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https://sklep.portalgames.pl/ lub 50 USD do wykorzystania na https://portalgamesus.com lub
45 EUR do wykorzystania na https://shop.portalgames.pl/ 

Zdobywca 3 miejsca otrzymuje kod rabatowy w wysokości 100 PLN do wykorzystania na 
https://sklep.portalgames.pl/ lub 25 USD do wykorzystania na https://portalgamesus.com lub
20 EUR do wykorzystania na https://shop.portalgames.pl/ 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Portal Games Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie(44 – 190 Knurów), przy ul. Henryka 
Sienkiewicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 
363435596. 
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