
Regulamin Typera 
1. Organizatorami typera są:

Nieoficjalny serwis kibiców Tomasovii - www.tomasovia.tomaszow.info
Tomasz Walentyn - Resto & Pizza Valentino s.c. - www.valentinopizza.pl
Korporacja taksówkowa Taxi Nova tel.: 600 771 500 - Taxi Nova

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 - TUTAJ
• Resto & Pizza Valentino s.c - TUTAJ 
• TAXI NOVA - TUTAJ

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 wynik spotkań drużyny seniorów 
Tomasovii, które rozgrywane są w ramach IV ligi lubelskiej

6. Każdy uczestnik typera musi oddać swój typ przed rozpoczęciem meczu drużyny 
seniorów Tomasovii

7. Typy osób, które oddadzą swoje typy po rozpoczęciu meczu z udziałem drużyny 
Tomasovii, nie będą brane pod uwagę.

8. Typy oddajemy w komentarzach na portalu społecznościowym Facebook, pod 
odpowiednim postem, który zamieszczamy najpóźniej 24h przed danym meczem z 
udziałem Tomasovii. 

9. 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.

10. Nagrodami w typerze po każdej kolejce są:

* Bon o wartości 10 zł od Resto & Pizza Valentino s.c. - dla pierwszych 5 osób, które 
poprawnie wytypują wynik meczu z udziałem Tomasovii
* Po 1 darmowym przejeździe na terenie miasta od korporacji Taxi Nova - dla 5 
pierwszych osób, które poprawnie wytypują wynik meczu z udziałem Tomasovii

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

* wszystkie bony są wartości 10 złotych

* bon można zrealizować tylko i wyłącznie osobiście w lokalach:

https://tomasovia.tomaszow.info/
https://www.facebook.com/Taxi-Nova-2278932632377392/
https://www.facebook.com/ValentinoPizza/
https://www.facebook.com/Tomasovia1923/
https://www.facebook.com/Taxi-Nova-2278932632377392/
http://www.valentinopizza.pl/


- 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”

* czas na realizację bonu to 7 dni od daty ogłoszenia oficjalnych wyników na portalu 
społecznościowym Facebook

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

13. Wszelkie sporne kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga nasz serwis w 
porozumieniu z fundatorami nagród i decyzje przez nich podjęte są ostateczne.

https://tomasovia.tomaszow.info/

