
Regulamin Typera – Wiosna 2019

1. Organizatorami typera są: 

Nieoficjalny serwis kibiców Tomasovii
Tomasz Walentyn - Resto & Pizza Valentino s.c.

Korporacja taksówkowa Taxi Nova tel.: 600 771 500

2. W typerze mogą wziąć udział wszystkie osoby, które posiadają konto na 
portalu społecznościowym Facebook, gdzie przed każdą kolejką najpóźniej 24h
przed pierwszym meczem kolejki będą zamieszczane posty typera.

 
3. Każda osoba biorąca udział w typerze musi polubić następujące konta na 
portalu społecznościowym Facebook:

• Tomasovia. Tomaszow.info
• Resto & Pizza Valentino s.c

• TAXI NOVA 

4. Wszystkie polubienia muszą być widoczne PUBLICZNIE na tablicy danego 
uczestnika typera. Jeżeli stwierdzimy, że polubienia nie są publiczne typy 
danego uczestnika, nie będą brane pod uwagę. 

5. Uczestnik typera ma za zadanie wytypować wyniki wszystkich 8 spotkań 
danej kolejki, które rozgrywane są w ramach IV ligi lubelskiej



6. Uczestnik typera musi wytypować wyniki wszystkich 8 spotkań. Nie ma 
możliwości, aby wybierać sobie pojedyncze mecze. 

7. Każdy uczestnik typera musi oddać swoje typy przed pierwszym meczem 
danej kolejki.

np.. Jeżeli pierwszy mecz danej kolejki rozpoczyna się w sobotę o godz. 11:00 
to do tej godziny, należy wytypować wyniki wszystkich spotkań, które 
rozgrywane są zarówno w sobotę i niedzielę.

• Nie ma możliwości, by typować oddzielnie mecze sobotnie i niedzielne. 

8. Typy osób, które oddadzą swoje typy po rozpoczęciu pierwszego meczu, nie 
będą brane pod uwagę.
 

9. Punktacja za poprawne typy wygląda następująco:

* 6 pkt. – za poprawnie wytypowany wynik naszego zespołu TKS Tomasovia
* 3 pkt. – za poprawnie wytypowany wynik zespołu Huczwa Tyszowce
* 1 pkt. – za każdy poprawnie wytypowany wynik pozostałych meczów 

10. Raz zamieszczone typy wyników w komentarzach uznaje się za ostateczne. 
Zakazane jest poprawianie, kasowanie komentarzy, by podać nową propozycję 
wyniku itd. Jeśli stwierdzimy, że ktoś tak robi to decyzją organizatorów w 
porozumieniu z fundatorami nagród, może zostać wykluczony z typera nawet 
do końca rozgrywek danej rundy.

11. Nagrodami w typerze są:

* Bony o łącznej wartości 300 zł od Resto & Pizza Valentino s.c.
* 9 darmowych przejazdów na terenie miasta od korporacji Taxi Nova

12. Zasady wykorzystania bonów w Resto & Pizza Valentino s.c.

             * wszystkie bony są wartości 10 złotych
* bon można zrealizować tylko i wyłącznie osobiście w lokalach: 

 - R&P Valentino s.c. Tomaszów ul. Piekarska 1 (tel. 84 665 230)
- R&P Valentino s.c. Tyszowce ul. Zamojska 43 (tel. 789 001 101) 
* bon upoważnia do zakupu dowolnej pizzy w rozmiarze Duża / XL, 



dużego dania Gyros,
lub dania kuchni orientalnej z oferty China Town
* różnicę pomiędzy wartością bonu, a ceną wybranego dania lub pizzy 
dopłaca laureat
* nie ma możliwości wykorzystania bonu w opcji „z dostawą do domu”
* bony „nie łączą się” i nie dopuszczamy możliwości zapłaty dwoma 
bonami za jedno danie
* czas na realizację bonów to 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnych 
wyników

13. Darmowe przejazdy od korporacji taksówkowej  TAXI NOVA tel: 600 771 
500 otrzymają trzy pierwsze osoby. Każdy laureat dostanie po 3 takie przejazdy.

14. Jeżeli na koniec danej rundy (wiosennej lub jesiennej) będzie więcej osób 
niż 10 z taką samą ilością punktów, to o tym kto otrzyma bon, zadecyduje 
losowanie.

15. Nagrody zostaną wydane według następującej klasyfikacji:

* Za 1 miejsce – 10 bonów o łącznej wartości 100 zł + 3 darmowe przejazdy
* Za 2 miejsce – 6 bonów o łącznej wartości 60 zł + 3 darmowe przejazdy 
* Za 3 miejsce – 4 bony o łącznej wartości 40 zł + 3 darmowe przejazdy

* Za 4 miejsce – 3 bony o łącznej wartości 30 zł
* Za 5 miejsce – 2 bony o łącznej wartości 20 zł

* Za miejsca od 6 do 10 – po 1 bonie wartości 10 zł

16. Aktualną klasyfikację uczestników typera będziemy publikowali na stronie 
głównej serwisu Tomasovia. Tomaszow.info w dziale Kibice.

17. Wszelkie sporne kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga nasz serwis w 
porozumieniu z fundatorem bonów Resto & Pizza Valentino s.c i decyzje przez 
nich podjęte są ostateczne.   


