
REGULAMIN PROMOCJI „100 zł za wygraną Michała „Bagietki” Gorzelańczyka podczas gali PRIME 
Show MMA 3” 

obowiązujący w dniach 28.09-01.10.2022 - do momentu rozpoczęcia walki 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady bukmacherskie 

Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „100 zł Michała „Bagietki” 
Gorzelańczyka podczas gali PRIME Show MMA 3” zwanej dalej „Promocją”. 

1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą  
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, 43-400 Cieszyn, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 
548-11-92-629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), 
zwana dalej także „Organizatorem”. 

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności 

prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej. 
2.2. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów Organizatora którzy założyli iKonto stałe lub 

tymczasowe na stronie Organizatora pod adresem www.efortuna.pl, wpisując w pole kod 
promocyjny „FORTUNAVIP”, „BONUS835” lub „EXTRA10” w tym przez aplikację mobilną w dniach 
28.10-01.10.2022 do momentu rozpoczęcia walki MMA pomiędzy Michałem „Bagietką” 
Gorzelańczykiem a Patrykiem „Robalinim” Śliwą w ramach wydarzenia PRIME Show MMA 3, który 
odbędzie się w dniu 1 października 2022 r. 
  

3. ZASADY PROMOCJI 
3.1. Promocja obowiązuje w 28.09-01.10.2022 do momentu rozpoczęcia walki MMA Michałem 

„Bagietką” Gorzelańczykiem a Patrykiem „Robalinim” Śliwą w ramach wydarzenia PRIME Show 

MMA 3, który odbędzie się w dniu 1 października 2022 r. 

3.2. Aby wziąć udział w Promocji należy w dniach jej obowiązywania: 
3.2.1. dokonać rejestracji iKonta wpisując w pole kod promocyjny jeden z kodów: 

„FORTUNAVIP”, „BONUS835” lub „EXTRA10” oraz w trakcie procesu rejestracji lub po 
zarejestrowaniu konta (poprzez zmianę ustawień na iKoncie w zakładce „moje zgody”), 
udzielić Organizatorowi zgody na komunikację marketingową na dowolny kanał tj. sms lub 
email, która musi być ważna co najmniej do czasu rozliczenia Promocji; 

3.2.2. wpłacić pierwszy depozyt w wysokości co najmniej 50 zł; 
3.2.3. zawrzeć przez stronę Organizatora (w tym aplikację mobilną) za co najmniej 4 zł zakład 

typu SOLO (jeden zakład na kuponie) z oferty przedmeczowej (prematch) na wygraną 

Michała „Bagietki” Gorzelańczyka przeciwko Patrykowi „Robaliniemu” Śliwie w ramach 

wydarzenia PRIME Show MMA 3, (numer zakładu: 22253, typ zakładu „Zwycięzca”) 

3.3. Wspomniany kupon w punkcie 3.2.3 musi być pierwszym kuponem zawartym przez użytkownika 
po rejestracji iKonta. Użytkownik musi więc zawrzeć zakład SOLO na wygraną Michała „Bagietki” 
Gorzelańczyka przeciwko Patrykowi „Robaliniemu” Śliwie, zakład typu „Zwycięzca” 

3.4. Promocja nie obejmuje kuponów wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out), anulowanych lub 
zakładów zawartych w ramach oferty HIT DNIA i SUPEROFERTA+ 

3.5. Gracze, którzy spełnią powyższe warunki i których kupon okaże się wygrany otrzymają możliwość 
uzyskania bonusu w postaci 14 000 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada wartości 100 zł. 

3.6. Bonus zostanie zaproponowany Klientowi za pośrednictwem iKonta w terminie 72 godzin od 
zakończenia Promocji. Aby otrzymać bonus należy go zaakceptować w terminie 5 dni od momentu 
jego zaproponowania. 

3.7. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus. W Promocji udział bierze tylko 
pierwszy zakład spełniający warunki Promocji. 

3.8. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią. 
3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę. 
 
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.efortuna.pl/


4.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych,  
Regulaminu urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet organizowanych przez „Fortuna 
Online Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.” oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego Fortuna Klub 
Plus. W zakresie składania reklamacji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu urządzania 
zakładów wzajemnych przez sieć Internet organizowanych przez „Fortuna Online Zakłady 
Bukmacherskie Sp. z o.o.”. 

4.2. W przypadku jeżeli uzyskanie bonusu uzależnione jest od wyniku lub faktu odbycia się wydarzenia, 
którego termin został przesunięty z przyczyn niezależnych od Fortuny, Fortuna uprawniona jest do 
odpowiedniego przesunięcia terminu rozstrzygnięcia, co do uprawnienia do otrzymania bonusu.  

4.3. W przypadku jeżeli uzyskanie bonusu uzależnione jest od wyniku lub faktu odbycia się wydarzenia, 
które się nie odbyło z przyczyn niezależnych od Fortuny, Fortuna uprawniona jest do odwołania 
Promocji. 

4.4. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają 
charakter wyłącznie informacyjny. 

4.5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl. 

http://www.efortuna.pl/

