
 

 

 

LAMA ZAOPATRZENIOWA – WYZWANIE CELU SPOŁECZNOŚCI 

 OFICJALNY REGULAMIN 

1) Akceptacja Regulaminu. Aby wziąć udział w wyzwaniu celu społeczności Lama zaopatrzeniowa 
(„Promocja”), musisz zaakceptować i działać zgodnie z regulaminem i zasadami opisanymi w 
niniejszym dokumencie („Oficjalny regulamin”). Biorąc udział w Promocji, osoba uczestnicząca 
potwierdza pełną i bezwarunkową akceptację umowy oraz działanie zgodnie z Oficjalnym 
regulaminem. 

2) Sponsor. Firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie Promocji jest Sponsor, podany w poniższej 
tabeli. Decyzje Sponsora związane z Promocją i niniejszym Oficjalnym regulaminem są ostateczne i 
wiążące we wszystkich przypadkach. Osoby mające pytania dotyczące Promocji lub Oficjalnego 
regulaminu, powinny skontaktować się ze Sponsorem dla regionu geograficznego, który 
zamieszkują, a nie z Epic Games, Inc. („Epic”). Epic nie jest sponsorem, organizatorem ani 
administratorem Promocji.  
 
Dla celów niniejszej Promocji, miejsce zamieszkania osoby jest określone przez kraj, w którym 
zarejestrowano jej Konto w PlayStation® Network („Konto PSN”). Pozostając w zgodzie z powyższym, 
uczestnicy Promocji wyraźnie zgadzają się na podleganie niniejszemu Oficjalnemu regulaminowi, a 
wszelkie spory związane z promocją zostaną rozstrzygnięte tak, jak to opisano w sekcji 12. 

REGION 
GEOGRAFICZN
Y 

UCZESTNICZĄCE KRAJE/REGIONY SPONSOR REGIONALNY 

SIEA 
Argentyna, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, 
Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, 
Panama, Peru, Paragwaj, Stany Zjednoczone 
Ameryki i Urugwaj. 
 
Promocja niedostępna na terytoriach zależnych i 
suwerennych USA, w zagranicznych obiektach wojskowych 
i miejscach, które są w inny sposób zakazane lub 
ograniczone prawem USA lub lokalnym. 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA 94404 

SIEI 
Japonia, Hong Kong, Korea Południowa, Tajwan, 
Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja 

Sony Interactive Entertainment Inc. 
1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo  

108-8270 Japan 



 

 

SIEE 
Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Belgia, Szwecja, Szwajcaria, Polska, 
Austria, Dania, Norwegia, Finlandia, Irlandia, 
Portugalia, Czechy, Węgry, Słowacja, Australia, 
Nowa Zelandia 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  

United Kingdom 

 

3) Okres promocji i pomiar czasu.  

a) Okres promocji:  18 maja 2022 r., godz. 10:00 czasu polskiego – 23 maja 2022 r., godz. 5:59 
czasu polskiego.   

b) Oficjalny pomiar czasu: System komputerowy Sponsora będzie oficjalnym czasomierzem dla 
wszystkich spraw związanych z Promocją. 

4) Prawo do uczestnictwa. Promocja jest dostępna wyłącznie dla osób, które spełnią wymogi 
uczestnictwa podane poniżej, na dzień rozpoczęcia Okresu promocji (określonego w sekcji 3). 
Uczestnicy Promocji, spełniający poniższe wymagania, określani będą terminem „Uczestników”. 
a) Muszą być legalnymi mieszkańcami jednego z krajów/regionów wyszczególnionych w sekcji 2 

(nazywanych „Uczestniczącym krajem/regionem”): 
 

b) Muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat. Jeśli jakaś osoba jest lub będzie osobą nieletnią w 
miejscu swojego zamieszkania („Nieletnim”) w momencie rozpoczęcia Okresu promocji 
(określonego w sekcji 3), aby wziąć udział w Promocji musi zyskać pozwolenie od rodzica lub 
opiekuna prawnego; jej rodzic lub opiekun musi zaakceptować niniejszy Oficjalny regulamin w 
jej imieniu. Sponsor może poprosić o pisemny dowód zgody i akceptacji przez rodzica lub 
opiekuna prawnego, co będzie warunkiem przyznania nagrody Nieletniemu. 

c) Muszą: (i) posiadać ważne konto PSN; i (ii) posiadać ważne konto Epic Games.  (UWAGA: Aby 
założyć konto PSN należy (i) osiągnąć prawną pełnoletność w kraju rejestracji konta; lub (ii) 
poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o założenie konta w imieniu nieletniego, jako konto 
dziecka lub subkonto, kontrolowane przez główne konto dorosłego.)  

d) WAŻNE: Następujące osoby nie mają prawa do uczestnictwa (nawet jeśli spełniają wymagania 
z powyższych punktów (a)-(c): Uczestnicy nie mogą być (i) pracownikami Sponsora lub Epic, ani 
ich firm-matek, firm powiązanych, zależnych, oddziałów lub agencji; ani (ii) być bliskimi 
członkami rodzin (rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, małżonkami ani małżonkami tych osób, 
niezależnie od tego gdzie zamieszkują) osób z kategorii (i); ani (iii) nie mogą zamieszkiwać tego 
samego gospodarstwa domowego co osoby z kategorii (i), niezależnie od tego, czy są 
spowinowaceni.   

5) Zasady uczestnictwa. Odwiedź http://fortnite.sony.com/ i postępuj zgodnie ze wskazaniami, aby się 
zarejestrować (uwaga: może być konieczne połączenie kont).  Po zarejestrowaniu i zalogowaniu, 
Uczestnicy mogą spróbować pomóc w realizacji jednego lub więcej z poniższych trzech (3) celów 
społeczności (każdy nazywany jest „Celem społeczności”) poprzez przetrwanie kręgów burzy w 
trybach Battle Royale lub Zero budowania w Fortnite (solo, w duetach, trójkach lub drużynach). 
Autoryzowany właściciel adresu e-mail, przypisanego do konta PSN, używanego do wzięcia udziału w 
Promocji nazywany jest „Uczestnikiem”. Gracze mogą wziąć udział w Promocji tylko raz. Gracze nie 
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mogą tworzyć ani używać dodatkowych lub innych Kont PSN lub kont Epic, aby przesyłać kolejne 
zgłoszenia do Promocji. 

6) Zasady zdobywania nagród. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu, Uczestnicy mogą zdobywać nagrody 
poprzez grę w trybach Battle Royale i Zero budowania w Fortnite (solo, w duetach, trójkach lub 
drużynach) w Okresie promocji, aby wnosić swój wkład w Cele społeczności, opisane w sekcji 7.  Cele 
oparte są o całkowitą liczbę kręgów burzy, które wszyscy Uczestnicy („Społeczność”) zamykają w 
trakcie Okresu promocji. Cele społeczności muszą być zaliczane kolejno, a pierwszy Cel społeczności 
i/lub poprzedni Cel społeczności muszą zostać zaliczone, zanim Uczestnicy będą mogli spróbować 
wnieść swój wkład w kolejny Cel społeczności.  Po osiągnięciu Celu społeczności, wszyscy Uczestnicy, 
którzy przetrwali co najmniej jeden (1) z wymaganych kręgów burzy dla tego Celu społeczności, 
zakwalifikują się do otrzymania odpowiedniej nagrody (jak to opisano w sekcji 7). 
 
W każdym momencie Okresu promocji, Uczestnicy podlegają niniejszemu Oficjalnemu regulaminowi 
oraz wszelkim zasadom i rozporządzeniem dotyczącym Fortnite, w tym, ale nie tylko, Umowie 
Licencyjnej Użytkownika Końcowego Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) („EULA 
Fortnite”) oraz Warunkom świadczenia usługi i Umowie użytkownika PlayStation (dostępnym pod 
adresem: https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/ („Warunki PSN”). 
Złamanie powyższych zasad może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika z Promocji oraz 
przepadkiem wszelkich ewentualnych Nagród. 

7) Nagrody.   

a) Nagrody zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą. Aby odpowiednia nagroda została 
przyznana, musi zostać osiągnięty Cele społeczności. Jeśli osiągnięte zostaną wszystkie Cele 
społeczności, kwalifikujący się Uczestnicy otrzymają wszystkie poniższe nagrody.  Jeśli nie 
zostaną osiągnięte żadne Cele społeczności, nie zostaną przyznane żadne Nagrody. Uczestnicy 
mogą otrzymać jedynie po (1) sztuce każdej Nagrody, a jeśli Uczestnik otrzymał już którąkolwiek 
z Nagród opisanych w tej sekcji w ramach poprzedniego wyzwania lub promocji, Uczestnik ten 
nie będzie się kwalifikował do odebrania tej Nagrody w tej Promocji. Przyznanie każdej nagrody 
podlega weryfikacji prawa do uczestnictwa Uczestnika oraz zgodności z niniejszym Oficjalnym 
regulaminem. 

Numer Cel Nagroda 

Cel społeczności nr 1 Piętnaście milionów (15 000 000) 

kręgów burzy zamknięte przez 

społeczność 

Dynamiczny motyw Lama 

zaopatrzeniowa na PS4* 

Element kosmetyczny w 

grze: ekran wczytywania 

„Mnóstwo lam” 

*Nie działa na konsolach 

PS5. 

Cel społeczności nr 2 Trzydzieści milionów (30 000 000) 

kręgów burzy zamknięte przez 

społeczność 

Zestaw awatarów z 

postaciami z PSN nr 1 

Kosmetyczne malowanie w 

grze Fortnite, „Świeża 

opalizacja” 

https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

Cel społeczności nr 3 Czterdzieści dwa miliony (42 000 

000) kręgi burzy zamknięte przez 

społeczność 

Zestaw awatarów z 

postaciami z PSN nr 2 

Lotnia kosmetyczna w grze 

Fortnite, „Mechadrużynowa 

lotnia”  
 

b) Szacowana wartość detaliczna (ARV). Zestawy awatarów z postaciami PSN nr 1 i 2 oraz 
dynamiczny motyw Lama zaopatrzeniowa na PS4 („Nagrody cyfrowe PS”) posiadają ARV w 
wysokości 0 dolarów amerykańskich. Nagrody cyfrowe PS nie posiadają wartości ani 
zastosowania poza PlayStation Network, nie można ich sprzedać, przekazać lub wymienić na 
prawdziwe pieniądze ani na cenne przedmioty.  Element kosmetyczny w grze Fortnite: ekran 
wczytywania „Mnóstwo lam” nie ma wartości detalicznej, ponieważ nie jest oferowany do 
zakupu przez Epic. ARV kosmetycznego malowania w grze Fortnite, „Świeża opalizacja”, wynosi 
2,40 $/2,28 €, a ARV lotni kosmetycznej w grze Fortnite, „Mechadrużynowa lotnia” wynosi 4.00 
$/3,80 €. Kosmetyczny ekran wczytywania w grze Fortnite, „Mnóstwo lam”, kosmetyczne 
malowanie w grze Fortnite, „Świeża opalizacja” i lotnia kosmetyczna w grze Fortnite, 
„Mechadrużynowa lotnia” (wspólnie nazywane „Nagrodami od Epic”) nie mają żadnej wartości 
(detalicznej czy innej) poza kontem Epic. Uwaga: Przelicznik na euro wyłącznie w celach 
informacyjnych, oparty o kursy walut na dzień 2 maja 2022 r. 

c) Podatki i koszty. Wartość każdej nagrody przyznanej Uczestnikowi może wiązać się z 
koniecznością opłacenia podatku w kraju zamieszkania Uczestnika. Z wyjątkami wymaganymi 
lokalnym prawem, wyłącznie Zwycięzcy są odpowiedzialni za opłacenie podatków, wydatków, 
kosztów lub opłat związanych z wygraniem otrzymanych nagród.  

d) Powiadomienie i dostarczenie nagrody. Nagrody cyfrowe PS zostaną przekazane poprzez kod 
kuponu (do realizacji w PlayStation Store) w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od czasu 
zakończenia Okresu promocji. Zdobywcy Nagród cyfrowych PS otrzymają kod kuponu od 
Sponsora poprzez wiadomość systemową PSN na swoich konsolach PlayStation 4 lub PlayStation 
5. Informacja o sposobie realizacji kodów kuponu znajduje się pod adresem: 
playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.  Nagrody od Epic zostaną 
przesłane bezpośrednio na konto Epic odbiorcy w ciągu siedmiu (7) dni od czasu zaliczenia 
odpowiedniego Celu społeczności albo w rozsądnym czasie, potrzebnym na przesłanie nagrody 
przez Epic.  

e) Nagrody „takie jakie są”; Brak zamienników. Nagrody są przyznawane „takie jakie są”, bez 
żadnej gwarancji ani rękojmi, narzuconej ani wyrażonej. Szczegóły dotyczące wszystkich Nagród 
ustalane są wyłącznie przez Epic (w odniesieniu do Nagród od Epic (zdefiniowanych poniżej)) i 
Sponsora (w odniesieniu do Nagród cyfrowych PS (zdefiniowanych poniżej)). Uczestnikom nie 
zostanie zwrócona żadna różnica pomiędzy rzeczywistą wartością detaliczną Nagrody a ARV. Nie 
zostanie też zwrócona żadna różnica pomiędzy szacowaną i rzeczywistą wartością Nagrody.  
Nagród nie można przekazać, nie można ich też wymienić na inny towar, gotówkę czy jej 
ekwiwalent. Prośby o powyższe będą odrzucane. Sponsor (w odniesieniu do nagród cyfrowych 
PS) i Epic (w odniesieniu do nagród od Epic) zastrzegają sobie prawo do wymiany Nagrody na 
inną nagrodę o równej lub większej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu nagroda stanie się 
niedostępna.  

f) Nagrody, do których utracono prawo. Jeśli Uczestnik okaże się nie kwalifikować lub postąpi 
niezgodnie z Oficjalnym regulaminem albo z jakiegoś powodu nie odbierze nagrody, utraci 
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prawo do nagrody. Nagrody, do których utracono prawo, nie zostaną przyznane. Nagrody muszą 
zostać przyjęte w ciągu 90 dni od odebrania przez zwycięzcę powiadomienia, chyba że w takim 
powiadomieniu podany zostanie inny termin. 

g) Warunki użytkowania nagród. Użytkowanie Nagród cyfrowych PS przez Uczestnika podlega 
Warunkom PSN oraz Polityce Prywatności Sony Interactive Entertainment (dostępnej pod 
adresem: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ ) (wspólnie dokumenty te 
nazywane są „Polityką PlayStation”). Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje Polityki PlayStation, nie 
powinien używać PSN ani żadnych Nagród cyfrowych PS. Użytkowanie Nagród od Epic przez 
Uczestnika podlega Warunkom świadczenia usługi Epic (dostępnym pod adresem 
https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), Polityce Prywatności Epic (dostępnej pod 
adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy) oraz EULA Fortnite (wspólnie dokumenty 
te nazywane są „Umową Epic”). Epic ma prawo do wyegzekwowania powyższych umów wobec 
każdego Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje Umowy Epic, nie powinien używać Fortnite 
ani Nagród. 

8) Prawo do wizerunku. Do poziomu dozwolonego odpowiednim prawem, uczestnicząc w niniejszej 
Promocji, każdy Uczestnik przyznaje Sponsorowi bezpłatną, niewyłączną, ciągłą, światową licencję 
na użycie jego imienia i nazwiska, wizerunku, identyfikatora PSN, awatara i innych danych 
biograficznych lub innych albo na zawartość dostarczoną Sponsorowi w związku z Promocją, we 
wszystkich mediach do każdego prawem dozwolonego celu, włącznie z celami reklamowymi lub 
handlowymi. Sponsor nie przekaże Uczestnikowi żadnego dalszego wynagrodzenia, a użytkowanie 
powyższych licencji nastąpi bez poinformowania, możliwości wglądu czy akceptacji przez Uczestnika.  
 
Wszystkie zgody przekazane Sponsorowi zgodnie z niniejszym Oficjalnym regulaminem obowiązują 
także po zakończeniu Promocji, chyba że Uczestnik formalnie anuluje te zgody, pisząc do „SIE Legal 
Department, Legal Notices” na adres Sponsora podany w sekcji 2 niniejszego Oficjalnego 
regulaminu.   
 
Wyłącznie dla mieszkańców Argentyny: Zgody udzielone Sponsorowi zgodnie z niniejszym 
Oficjalnym regulaminem przez Uczestnika zamieszkałego w Argentynie, obowiązywać będą przez 
okres trzech lat od czasu przerwania lub wygaśnięcia niniejszej Promocji. Uczestnik nie będzie miał 
prawa do żądania wynagrodzenia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Promocji 
nie wiąże się z żadnymi szkodami finansowymi i jednoznacznie zrzeka się wszelkich roszczeń, które 
mogłyby być wysunięte w związku z tego typu rzekomymi szkodami lub zmniejszeniem jego 
przychodów. 

9) Gromadzenie i przetwarzanie danych. Informacje podane poprzez Fortnite zostaną użyte wyłącznie 
zgodnie z polityką prywatności Epic, znajdującą się pod adresem 
https://www.epicgames.com/privacypolicy. Informacje podane poprzez PlayStation Network 
zostaną użyte wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Sony Interactive Entertainment, znajdującą 
się pod adresem https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. 

10) Warunki ogólne.  

a) Prawo do modyfikacji, zawieszenia lub anulowania. Sponsor ma wyłączne prawo do anulowania, 
zawieszenia lub modyfikacji Promocji lub dowolnej jej części, w dowolny sposób, jeśli  

i) Sponsor uzna że Promocji nie można przeprowadzić zgodnie z założeniami Sponsora lub  

ii) wszelki błąd, zaniedbanie, oszustwo, problem techniczny, nielegalna modyfikacja, wirus 
komputerowy, wojna, kryzys związany ze zdrowiem publicznym lub inny czynnik, techniczny 

https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/
https://www.epicgames.com/privacypolicy
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

lub jakikolwiek inny, pozostający poza rozsądną kontrolą Sponsora, wpływa lub może 
wpłynąć na właściwe przeprowadzenie Promocji przez Sponsora, zgodnie z wszelkimi 
stosownymi prawami i rozporządzeniami.  

 
W przypadku takiego rodzaju anulowania, przerwania lub zawieszenia, Sponsor może 
zdecydować się przyznać Nagrody za dowolny Cel społeczności, który został osiągnięty przed 
momentem anulowania, przerwania lub zawieszenia, wszystkim Uczestnikom, którzy kwalifikują 
się do odebrania takich Nagród. 

b) Problemy, błędy i awarie. Sponsor nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy, błędy lub 
awarie, które mogą pojawić się u Uczestników w trakcie Promocji.  

c) Nielegalne manipulowanie,  zakłócanie lub nadużywanie Promocji. Sponsor, wedle własnego 
wyłącznego uznania, może zdyskwalifikować Uczestnika z Promocji i wszelkich innych promocji, 
przeprowadzonych teraz lub w przyszłości przez Sponsora lub dowolną z jego siostrzanych firm, 
w przypadku 

i) nielegalnego modyfikowania procesu zgłaszania; lub  

ii) oszustwa lub niewłaściwego zachowania wpływającego na przeprowadzenie niniejszej 
Promocji (w tym, ale nie tylko, w wyniku przesyłania zgłoszeń wygenerowanych przez 
makro, skrypt, bota lub podobną metodę); lub  

iii) gdy uczestnik postępuje w sposób obraźliwy, grozi lub nęka jakąkolwiek inną osobę albo 
angażuje się w jakiekolwiek inne naruszenie Kodeksu postępowania społeczności PlayStation 
Network albo jakiegokolwiek innego zapisu Warunków PSN. 

d) Kontrola oficjalnego regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy Oficjalnym 
regulaminem oraz reklamami lub innymi materiałami dotyczącymi Promocji, obowiązują zapisy 
niniejszego Oficjalnego regulaminu. 

e) Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część regulaminu zostanie uznana za odpowiedni sąd w danej 
jurysdykcji za nielegalną, błędną lub w inny sposób nieegzekwowalną, ta część regulaminu 
zostanie uznana za niebyłą, a reszta Oficjalnego regulaminu wciąż będzie obowiązywać. 

f) Tłumaczenia. Sponsor może tworzyć oficjalne tłumaczenia niniejszego Oficjalnego regulaminu i 
udostępniać go w językach innych niż angielski.  W stopniu dozwolonym prawem, w przypadku 
jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją Oficjalnego regulaminu i jego tłumaczenia, 
stosowana będzie wersja w języku angielskim. 

11) ZWOLNIENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
Do maksymalnego poziomu dozwolonego prawem, uczestnicząc w Promocji, każdy Uczestnik 
zobowiązuje się do rekompensaty, zwolnienia i ochrony przed stratami Sponsora oraz Epic i każdego 
z ich odpowiednich pracowników, przedstawicieli, firm-matek, partnerów, oddziałów i podmiotów 
powiązanych („Podmiotów zwolnionych”), w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością lub stratą, 
utratą lub szkodami wszelkiego rodzaju, wynikającymi z Promocji, w tym uszkodzeniami własności, 
obrażeniami ciała i śmiercią, które mogą wystąpić w związku z, w trakcie przygotowywania, 
podróżowania lub uczestnictwa w Promocji oraz z posiadaniem, akceptacją lub użytkowaniem 
nagród lub uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach związanych z Promocją oraz przed 
roszczeniami w związku z prawem do reklamy, prawami autorskimi lub naruszeniem znaków 
handlowych, znieważaniem lub naruszeniem prywatności, ochroną danych i dostarczeniem 
produktów.  
 

https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/
https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

Nie ograniczając powyższego, chyba że jest to wymagane stosownym prawem lokalnym, Podmioty 
zwolnione nie będą odpowiedzialne za: jakiekolwiek niewłaściwe lub niedokładne informacje 
związane z uczestnictwem; błędy ludzkie; awarie techniczne; zagubione, skradzione, uszkodzone, 
błędnie dostarczone, niekompletne lub niedostarczone na czas zgłoszenia, które mogą ograniczyć 
zdolność Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji, nawet jeśli zostały spowodowane przez 
zaniedbanie Sponsora; błędy, omyłki, zakłócenia, usunięcia lub defekty dowolnej sieci telefonicznej, 
systemu komputerowego online, sprzętu komputerowego, serwerów, dostarczycieli lub 
oprogramowania, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty komputera Uczestnika lub wszelkiej 
innej osoby, w związku z uczestnictwem lub niemożnością uczestnictwa w Promocji; niezdolności do 
zyskania dostępu do Strony lub przesłania informacji lub danych; kradzież, nielegalne modyfikacje, 
zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp do lub modyfikację zgłoszeń; dane, które zostaną 
przetworzone za późno lub niewłaściwie lub są niekompletne lub stracone z powodu awarii 
telefonu, komputera lub innego urządzenia elektronicznego albo przeciążenia lub awarii sieci 
telefonicznej lub internetowej lub jakiejkolwiek innej strony z jakiegokolwiek powodu; błędy 
drukarskie i wszystkie inne; lub jakiekolwiek połączenie powyższych. Dowód przesłania informacji 
lub danych nie jest uznawany za dowód dostarczenia ani paragon. Nieczytelne, podwójne i 
niekompletne zgłoszenia będą zdyskwalifikowane. Fałszywe, nieprawdziwe lub zwodnicze zgłoszenia 
lub czynności, wedle uznania Sponsora, sprawiają, że Uczestnik nie kwalifikuje się do wzięcia udziału 
w promocji, a wszystkie związane z nim zgłoszenia stają się nieważne. 
 
Do maksymalnego poziomu dozwolonego prawem, w żadnym wypadku Podmioty zwolnione nie 
będą odpowiedzialne za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub karane straty, wynikające z lub 
mające związek z Promocją. 
 
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB INNE STRATY; W ZWIĄZKU Z TYM, 
NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UCZESTNIKÓW 
BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI TYCH JURYSDYKCJI.  

12) Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Do poziomu dozwolonego stosownym prawem, niniejszy 
Oficjalny regulamin i wszelkie wynikające spory zostaną rozpatrywane zgodnie z poniższą tabelą.  

REGION 
GEOGRAFICZN
Y 

SPONSOR 
REGIONALNY 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA. 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

Dla Uczestników zamieszkujących region SIEE, Oficjalny 
regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem 
angielskim.  

 
W przypadku sporu sądowego, strony poddadzą się wyłącznej 
jurysdykcji sądów Anglii i Walii. 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

Dla Uczestników zamieszkujących kraj regionu SIEA, Regulamin 
jest zarządzany i został stworzony oraz będzie interpretowany 
zgodnie z prawem stanu Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, bez brania pod uwagę zasad „konfliktu praw”. Wszelki 
spór niepodlegający rozstrzygnięciu arbitra i nieinicjowany w 
sądzie ds. drobnych roszczeń może zostać wniesiony przez 
dowolną stronę do sądu odpowiedniej jurysdykcji, do sądu 



 

 

wyższego stanu Kalifornia dla hrabstwa San Mateo lub do sądu 
dystryktu Stanów Zjednoczonych dla północnego dystryktu 
stanu Kalifornia. Obie strony (Uczestnik i Sponsor) zgadzają się 
na tę wyłączną jurysdykcję i wybrane sądy oraz zrzekają się 
wszelkich obiekcji odnośnie jurysdykcji, miejsca i 
odpowiedniego forum.  

 
W przypadku postępowania arbitrażowego lub sądowego w 
związku z niniejszym Oficjalnym regulaminem, wszelkie koszty i 
opłaty, w tym opłaty prawników będą pokryte przez stronę 
przegrywającą. 

 
SIEI Sony Interactive 

Entertainment Inc. 
Dla Uczestników zamieszkujących region SIEI, niniejszy Oficjalny 
regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem japońskim, 
bez brania pod uwagę zasad „konfliktu praw”.  

 
W przypadku sporu sądowego, strony poddadzą się wyłącznej 
jurysdykcji sądu dla dystryktu Tokio. 

 
  

 


