
 

 

Zasady Ligii Ekspertów 2021 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Ligi Ekspertów polegającej na typowaniu gonitw podczas wyścigów konnych w sezonie 2021 

jest Traf – Zakłady Wzajemne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Liga Ekspertów prowadzona będzie przez redakcję strony www.trafnews.pl.  

3. Na stronie internetowej www.trafnews.pl w Aktualnościach będą publikowane informacje dotyczące przebiegu 

i podsumowania typowania.  

4. Prawo udziału w Lidze Ekspertów przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w 

niniejszych zasadach. 

5. Liga Ekspertów będzie prowadzona w dniach od 29.04.2021 do 14.11.2021. 

6. Liga Ekspertów dotyczy tylko mityngów rozgrywanych na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. 

 

 

Uczestnicy 

 
1. W Lidze Ekspertów może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce 

stałego zamieszkania w Polsce, pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzyma zaproszenie do udziału 

od Organizatora (dalej jako „Uczestnik”). 

2. Zaproszenie do udziału w Lidze Ekspertów Organizator może przekazać Uczestnikowi podczas całego okresu 

jej trwania. 

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z zasad, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, 

złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów, w 

związku z uczestnictwem w Lidze Ekspertów upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z udziale w 

Lidze Ekspertów oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 

przewidzianych w Zasadach. 

4. W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z zasadami lub działań 

zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Lidze Ekspertów, Organizator 

zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Lidze Ekspertów. 

Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

 

 

Zasady Ligi Ekspertów 

 

1. Po otrzymaniu zaproszenia do Ligi Ekspertów od Organizatora Uczestnik chcący wziąć udział w Lidze 

potwierdzi udział w mailu zwrotnym do Organizatora.  

2. Typy na adres redakcja@trafonline.pl (cztery konie w gonitwie) należy przesyłać najpóźniej do godz. 12:00 w 

czwartek przed danym weekendem wyścigowym.  

3. W przypadku wycofania koni brane są pod uwagę typowane w następnej kolejności. 

4. Punktacja: wytypowanie zwycięskiego konia – 1 pkt.; wytypowanie porządku – 2 pkt. Najwięcej punktów (trzy) 

w jednym biegu można zdobyć typując prawidłowo dwójkę (1 za wygraną + 2 za porządek). W przypadku, gdy 

dwa konie wytypowane na pierwszych dwóch miejsca odniosą zwycięstwo łeb w łeb przyznawane są 3 pkt, 

gdy wytypowany jest jeden koń (na pierwszym miejscu) – 0,5 pkt. W przypadku werdyktu łeb w łeb na drugim 

miejscu: wytypowany porządek jednego z tych koni ze zwycięzcą wart jest jeden punkt, a dwójka dwa. 

5. Prognozy Ligi Ekspertów ogłaszane będą w każdy czwartek przed weekendem wyścigowym do godziny 

23:59.  

6. Aktualne notowania Ligi Ekspertów publikowane będą po każdym weekendzie wyścigowym w poniedziałek 

do godziny 23:59. 



7. Po zakończeniu trwania sezonu wyścigowego zostaną wyłonieni Uczestnicy, którzy zajęli I, II i III miejsce na 

podstawie punktów zdobywanych w całym okresie trwania Ligi Ekspertów. Ogólna klasyfikacja zostanie 

opublikowana na www.trafnews.pl 

 

 

Nagrody 

 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy nie opuszczą więcej niż 4 dni wyścigowe otrzymają pakiety upominkowe 

przygotowane przez Organizatora.  

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Do nagród, jeśli będą objęte obowiązkiem wpłacenia podatku dochodowego przez organizatora Ligi 

Ekspertów, jako płatnika, a ich wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie dodana 

nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość podatku, jaki Zwycięzca jest zobowiązany uiścić 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku, część nagrody, 

stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, 

przed wydaniem Zwycięzcy nagrody, oraz odprowadzona na konto bankowe właściwego Urzędu 

Skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  W takim przypadku 

warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych niezbędnych do 

zrealizowania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.  

4. Pakiety upominków zostaną przekazane Uczestnikom podczas Spotkania podsumowującego Ligę Ekspertów 

lub przesłane kurierem na wskazany adres przez Uczestników. 

5. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia lub 

która nie spełnia innych wymagań przewidzianych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku nagroda 

pozostaje własnością Organizatora, a uprawnienie Uczestnika do nagrody wygasa. 

 

 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące Ligi Ekspertów należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika formie 

poprzez email (na adres: redakcja@trafonline.pl) lub na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora) lub 

osobiście w Siedzibie Organizatora, z dopiskiem: Reklamacja LIGA EKSPERTÓW w terminie 14 dni od dnia 

opublikowania każdego aktualnego notowania oraz ogólnej klasyfikacji. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: 

a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; 

b. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu; 

c. dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie 

poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku reklamacji 

pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnikom nagrodzonym w Lidze Ekspertów oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje 

żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych 

danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika. 

3. Wszelkie opisy Ligi Ekspertów wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszej Ligi 

mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy dokument w całej 

swojej treści. 

4. Uczestnictwo w Lidze Ekspertów jest dobrowolne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji Zasad. 

 



 


