
Regulamin Promocji „Zakład bez ryzyka do 500zł” +  „Freebet 25” 

1. Organizatorem promocji „Zakład bez ryzyka do 500zł” +  „Freebet 25” („Promocja”) jest 
spółka BUKMACHERSKA Sp. z o.o. ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806643, o 
kapitale zakładowym 2 105 000,00 PLN, NIP 5272907780 („Organizator”). 

2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej hdps://fuksiarz.pl. 

3. Promocja przeznaczona jest dla nowych Graczy, którzy założyli konto na stronie internetowej 
hdps://fuksiarz.pl używając linków, wyświetlanych na plajormie Kanału Sportowego (hdps://
kanalsportowy.pl/) w odcinkach emitowanych od dnia 08.10.2022 r. oraz zostali prawidłowo 
zweryfikowani.  

4. Promocja obowiązuje od dnia 08.10.2022 r od godz. 12:00 do odwołania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w 
dowolnym momencie i bez podania przyczyny. 

6. W ramach promocji „Zakład bez ryzyka do 500zł” +  „Freebet 25”, Gracz może otrzymać bonus 
w wysokości 50% wpłaconej stawki („Środki bonusowe”) z ograniczeniem do 500 zł w 
przypadku zawarcia pierwszego, po zarejestrowaniu, zakładu („Zakład bonusowy”), jeśli okaże 
się przegrany oraz darmowy zakład 25 zł, zwany dalej Freebet.  

7. Aby skorzystać z oferty „Zakład bez ryzyka do 500 zł”, Zakład bonusowy musi obejmować 
minimum dwa Zdarzenia z oferty zakładów bukmacherskich (z wyłączeniem zakładów 
systemowych oraz zakładów z opcją Cashout). W przypadku zawarcia pierwszego po 
zarejestrowania zakładu na zakłady na gry karciane, oferta „Zakład bez ryzyka do 500 zł” 
zostanie anulowana.  

8. Każde ze zdarzeń zwarte na Zakładzie bonusowym musi mieć kurs minimalny 1.6. Zakład 
bonusowy uznaje się za przegrany, w przypadku gdy choć jedno ze Zdarzeń będzie przegrane. 

9. Minimalna stawka dla Zakładu bonusowego wynosi 50 zł. 

10. Środki bonusowe przypisane zostaną do konta bonusowego Gracza natychmiast po 
rozliczeniu Zakładu Bonusowego objętego promocją. 

11. Środki bonusowe mogą zostać przeznaczone na zawarcie kolejnych zakładów wzajemnych u 
Organizatora lub do bezpośredniej wypłaty. 

12. Środki bonusowe pomniejszone zostają o 12% podatku od gier, o którym mowa w ustawie z 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

13. Aby skorzystać z oferty „Freebet 25”, Gracz musi zawrzeć drugi po zarejestrowaniu konta 
zakład SOLO lub AKO na gry karciane w terminie 48 h od poprawnej rejestracji konta, zwany 
dalej „Zakład Gry Karciane”. Minimalna stawka dla  Zakładu Gry Karciane wynosi 50 zł. 
Minimalny kurs ogólny dla Zakładu Gry Karciane musi być na poziomie 2.00 lub wyższym.  

14. Warunkiem zawarcia Zakładu Gry Karciane jest posiadanie w pełni zweryfikowanego konta 
STAŁEGO w serwisie fuksiarz.pl.  

15. Freebet zostanie przypisany do konta Gracza w ciągu 24 h od rozliczenia Zakładu Gry 
Karciane. Freebet zostanie przyznany bez względu na wynik Zakładu Gry Karciane. 

16. Freebet jest ważny przez 72h od momentu przyznania. 



17. Gracz może wykorzystać otrzymany Freebet na kupon wielokrotny z kursem minimalnym dla 
każdego zdarzenia na poziomie 1.4 lub wyższym. Aby skorzystać z Freebet należy po 
utworzeniu propozycji zakładu zaznaczyć na kuponie widoczne pole z nazwą "Freebet", co jest 
równoznaczne z chęcią skorzystania przez Gracza z Promocji Freebet na warunkach 
określonych w Regulaminie. 

18. Freebet nie może zostać wykorzystany na spotkania z oferty Sportów Wirtualnych, zakładów 
specjalnych, zakładów na gry karciane oraz  'Cashback bez limitu' i 'Mega kursy boost'. 

19. Wygrana z zakładu zawartego za „Freebet” doliczana jest do salda głównego jako zysk z 
zawartego zakładu (wygrana minus stawka). 

20. W przypadku gdy, zakład zawarty za „Freebet” zostanie rozliczony jako zwrot stawki wówczas 
stawka z tego zakładu nie podlega zwrotowi. 

21. W przypadku gdy zakład zawarty za „Freebet” zawiera wiele zdarzeń, wówczas zdarzenie 
objęte zwrotem przyjmuje kurs 1,00 i rozliczone jest zgodnie z Regulaminem zakładów tj. 
ewentualna wygrana pomniejszona zostaje o kurs tego zdarzenia. 

22. Gracz może skorzystać z obu ofert „Zakład bez ryzyka do 500 zł” i „Freebet 25”, TYLKO w 
przypadku gdy Zakład bonusowy będzie pierwszym zawartym po zarejestrowaniu konta 
zakładem a Zakład Gry Karciane będzie drugim zawartym po zarejestrowaniu konta zakładem.    

23. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Środków Bonusowych oraz Freebet 
oraz anulowania Środków Bonusowych i/lub Freebet w następujących przypadkach: 

– naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Zakładów; 

– próby tworzenia kilku Kont lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego samego 
Gracza lub kilku Graczy działających w porozumieniu,  

– posłużenia się przez Gracza nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania 
przez Gracza nienależącym do niego dokumentem tożsamości,  

– podjęcia przez Gracza działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w 
Regulaminie dla uczestnictwa w Promocji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych 
praktyk w celu nadużycia systemu bonusowego. 

25. Każdy Gracz może skorzystać z Promocji tylko raz, co oznacza ograniczenie możliwości udziału 
w Promocji do jednego Konta, jednego gospodarstwa domowego, jednego adresu IP, 
komputera (urządzenia), adresu zamieszkania, numeru telefonu, metody płatności oraz 
adresu miejsc publicznych (np. uniwersytet, szkoła, biblioteka, zakład pracy itp.). Ponadto 
Środki Bonusowe i/lub Freebet nie zostaną przyznane lub mogą zostać odebrane, gdy adres 
IP, gospodarstwo domowe lub wykorzystane urządzenie (komputer/telefon) zostało 
wykorzystane dla innego Konta, począwszy od momentu rejestracji Konta do zlecenia wypłaty 
wygranych. 

26. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie 
stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w 
rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 
z późn. zm.). 



27. Spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą w oparciu o procedurę 
reklamacyjną określoną w Regulaminie Zakładów Wzajemnych urządzanych przez 
Bukmacherska sp. z o.o. przez Internet. 

28. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia Konta w przypadku 
podejrzenia po stronie Gracza nadużyć, które mogłyby narazić Spółkę na straty, w tym 
podejrzenia nadużyć określonych w § 22 ust 2 Regulaminu zakładów wzajemnych 
urządzanych przez Bukmacherska Sp. z.o.o. przez Internet. W takim przypadku wszystkie 
Zakłady postawione z takiego Konta zostaną przez Spółkę unieważnione a Gracz otrzyma 
wyłącznie zwrot wpłaconych stawek, zgodnie z § 23 ust1 Regulaminu zakładów wzajemnych 
urządzanych przez Bukmacherska Sp. z o.o. przez Internet. 


