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REGULAMIN ELIMINACJI 
„Level: Rocket” 

 
 

§ 1. Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Eliminacje” – eliminacje do rozgrywek w turnieju „Level: Rocket”. 

2. „Organizator” - organizator promocji, x-kom Sp. z o.o., z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, Al. 

Wolności 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000429838, NIP: 949-210-70-26, kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN.  

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w eliminacjach. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Eliminacje stanowią wstępny etap przed turniejem w grę Rocket League, który odbędzie się 7 

kwietnia 2018 roku.  

2. Eliminacje prowadzone są na stronie lenovolevel.pl oraz na profilach społecznościowych 

uczestniczących gości.  

3. Eliminacje odbywają się w kilku turach w terminach: 

a) I tura: 21-22 marca 

b) II tura: 22-23 marca 

c) III tura: 24-25 marca 

d) IV tura: 27-28 marca 

e) V tura: 30-31 marca 

f) VI tura: 2-3 kwietnia 

4. W każdym z etapów zostanie wyłoniona 1 osoba, która wspólnie z zaproszonymi gośćmi, stworzy 

2-osobową drużynę w rozgrywkach Rocket League. 

 



 
 

§ 3. Zasady uczestnictwa w eliminacjach 

1. W eliminacjach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Aby zgłosić się do udziału w eliminacjach, należy wysłać swoje zgłoszenie do jednego                                   

z zaproszonych gości, którzy w danym momencie prowadzą eliminacje na swoich profilach 

społecznościowych. Informacje o uczestniczących gościach, terminach eliminacji oraz adresach 

pod jakimi prowadzone są eliminacje, dostępne są na stronie lenovolevel.pl.  

3. Dokładne zasady każdego z etapów eliminacji będą udostępniane w dniu ich startu. 

§ 4. Zasady uczestnictwa w turnieju 

1. Turniej w grę Rocket League odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku, na terenie warszawskiej 

wrotkarni zlokalizowanej przy ulicy Połczyńskiej 115.  

 

2. Turniej składa się z dwóch etapów: 

a. Rozgrywka komputerowa, realizowana na terenie obiektu. 

W grze zmierzy się sześć dwuosobowych drużyn podzielonych na dwie grupy. Od wyniku 

rozgrywki w wersji komputerowej zależne będzie rozlokowanie drużyn w kolejnym etapie 

gry; 

b. Rozgrywka realna, inspirowana grą Rocket League 

Wszystkie drużyny z pierwszego etapu wezmą udział w realnej rozgrywce inspirowanej 

grą. Szczegółowe zasady gry zostaną udostępnione uczestnikom przed wydarzeniem.  

 

3. Aby zakwalifikować się do udziału w turnieju, należy przejść pomyślnie jeden z etapów eliminacji 

oraz przyjechać na miejsce odbywania się turnieju o wyznaczonej godzinie.  

 

§ 5. Nagrody i ich przyznawanie 

1. Uczestnik, który wygra turniej Rocket League otrzyma notebook Lenovo Y720-15 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w postaci gadżetów od marek x-kom oraz 

Lenovo . 

 

https://www.x-kom.pl/p/408869-notebook-laptop-156-lenovo-legion-y720-15-i5-7300hq-8gb-1000-win10x-gtx1060.html


 
§ 6. Wykluczenie z uczestnictwa w eliminacjach 

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału                

w eliminacjach i/lub turnieju, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, 

tj. x-kom Sp. z o.o., al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa.  

2. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą mechanizmu i sposobu działania eliminacji 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. 

O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej 

w eliminacjach, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin eliminacji jest dostępny na stronie lenovolevel.pl.  

2. Przystąpienie do eliminacji jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  


