
Regulamin Konkursu Typuj z Bostik TAURON Ligę 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Bialski Klub Sportowy S.A., a Sponsorem nagród w 

konkursie jest firma Bostik oraz Bialski Klub Sportowy S.A. 

2. W zabawie może wziąć udział każdy, kto posiada konto na facebooku. 

3. Uczestnicy konkursu typują dokładne wyniki spotkań rozgrywanych w ramach TAURON 

Ligi w sezonie 2022/2023 ( Start: 1. kolejka, koniec 22. kolejka rundy zasadniczej) 

4. Za każdy trafiony dokładny wynik meczu uczestnik otrzymuje 3 punkty ( trzeba trafić 

dokładny wynik, a więc 3:0, 3:1 itd.) 

5. Za każdego trafionego zwycięzcę spotkania uczestnik otrzymuje 1 punkt ( jeśli 

wytypujemy 3:1, a będzie 3:2 dostajemy 1 punkt). 

6. Mecze z udziałem BKS BOSTIK Bielsko-Biała punktowane są podwójnie ( a więc szansa 

na 6 lub 2 punkty). 

7. Przed każdą kolejką spotkań, na facebooku będzie pojawiała się informacja o kolejnej 

kolejce ligowej, pod którą w komentarzach uczestnicy konkursu umieszczać będą swoje typy 

konkursowe. 

8. Typować można tylko te mecze, które jeszcze się nie rozpoczęły.  

9. W trzech ostatnich kolejkach nie można podawać takich samych typów, jak rywale ( 

przynajmniej jeden typ ( dokładny wynik) musi się różnić. ( chodzi o to, by nie blokować 

rywalowi możliwości odrobienia strat). Punkt ten dotyczy tych osób, które bezpośrednio 

walczyć będą o nagradzane miejsca w klasyfikacji generalnej.  

10. UWAGA! Do konkursu wliczane są typy, które widoczne są w komentarzach pod postem 

konkursowym. 

 

Klasyfikacje i nagrody: 

1.W naszym konkursie prowadzone będą dwie klasyfikacje, w obu Sponsorem nagród jest 

firma Bostik oraz Bialski Klub Sportowy S.A.. 

Pierwsza uwzględniać będzie punkty w danej kolejce. Zdobywca największej ilości punktów 

w danej kolejce otrzymuje zaproszenie na najbliższy mecz bielszczanek w hali pod 

Dębowcem. Osoba, która wygra w dziesięciu kolejkach otrzymuje piłkę z podpisami 

wszystkich siatkarek BKS BOSTIK Bielsko-Biała. 

W przypadku remisu w danej kolejce o zdobyczy punktowej decyduje szybkość wysłania 

typu. Po nagrody zgłaszać się można do siedziby klubu: Al. Armii Krajowej 220, pawilon 3, 

pokój 04. Po odebraniu nagrody należy potwierdzić odbiór wpisując się na listę. Jest 

możliwość wysłania nagród pocztą (będziemy to robić na koniec konkursu).  

 

2. Druga klasyfikacja to klasyfikacja generalna. 

3. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobywamy dzięki sumie punktów z poszczególnych 

kolejek. 

4. W przypadku remisu na koniec konkursu decyduje: największa liczba punktów w 

najlepszej kolejce. Jeśli to nie rozstrzygnie wówczas nagrody za dane miejsce przyznane są ex 

aequo.  

5. Nagrody za klasyfikację generalną:  

1 miejsce: Karnet na kolejny sezon (2022/2023) oraz upominki od firmy BOSTIK. 

2 miejsce: koszulka BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz upominki od firmy BOSTIK 

3 miejsce: piłka z autografami zespołu BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz od firmy BOSTIK 

4 miejsce: szalik BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz od firmy BOSTIK 

5 miejsce: worek BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz od firmy BOSTIK 



 

Tabele dotyczące danej kolejki będą ukazywać się systematycznie na stronie bkssa.pl i 

facebooku. Każdy z Was będzie miał 24 godziny na sprawdzenie wyników i ewentualne 

zgłoszenie błędu.  

Regulamin w trakcie trwania konkursu może ulec zmianie.  

Konkurs trwa przez cały sezon regularny ( nie liczymy spotkań Pucharu Polski i play-off 

TAURON Ligi). 

 Bielsko-Biała 

 

 

 

 


