
 

 

Ninja’s	Night	Shift	
Regulamin	

	
	
Niniejszy	 regulamin	 (zwany	 dalej:	 „Regulaminem”)	 stanowi	 zbiór	 zasad,	 na	 bazie	 których	
rozgrywane	będą	mecze	w	ramach	rozgrywek	Ninja’s	Night	Shift.	Treść	Regulaminu	znajduje	się	
na	 ogólnodostępnej	 dla	 wszystkich	 podmiotów	 trzecich	 stronie	 internetowej	 pod	 adresem	
https://www.redbull.com/pl-pl/events/ninjas-night-shift	 oraz	w	wersji	papierowej	w	miejscu	
odbywania	rozgrywek,	to	 jest	Tor	Wyścigów	Konnych	Służewiec,	Hala	–	Trybuna	II	w	dniu	10	
marca	2019	r.	
Uczestnictwo	 w	 rozgrywkach	 oznacza	 akceptację	 Regulaminu.	 Uczestnicy	 są	 zobowiązani	 do	
bieżącego	monitorowania	zmian	Regulaminu,	gdyż	uczestnictwo	w	rozgrywkach	po	dokonaniu	
zmian	uważa	się	za	akceptację	zmienionych	zapisów	Regulaminu.	Organizator	zastrzega	sobie	
prawo	 do	 rozstrzygania	 sporów	 w	 oparciu	 o	 obowiązujące	 przepisy	 prawa	 oraz	 w	 oparciu	
zachowania	zasad	fair	play.	
	

1. Organizator/Koordynator	
	
Organizatorem	 konkursu	 jest	 Red	 Bull	 Sp.	 z	 o.o.	 w	 Warszawie	 Al.	 Wyścigowa	 8a,	 02-681	
Warszawa,	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	
Warszawy	w	Warszawie,	XIII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	numerem	
KRS	0000132170,	kapitał	zakładowy	w	wysokości	21.338.000,00	PLN,	NIP:	526-10-12-714	(dalej	
jako:	 „Organizator”)	 zaś	 koordynatorem	 Konkursu	 jest	 Walk	 Events	 Sp.	 z	 o.	 o.	 z	siedzibą	 w	
Warszawie	01-029	przy	ul.	Dzielnej	60,	wpisaną	do	rejestru	przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	
Sądowego	przez	 Sąd	Rejonowy	dla	Mm.	 Stst.	Warszawy	w	Warszawie	XII	Wydział	Krajowego	
Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	 KRS:	 0000264590,	 NIP:	 5252368966,	 numer	 REGON:	
140596694,	o	kapitale	zakładowym	w	wysokości:	180.000,00	zł	(dalej	jako:	„Koordynator”)	
	

2. Uczestnik	
	
Uczestnikiem	 może	 być	 każdy	 gracz	 Fortnite,	 który	 ukończył	 16	 lat,	 oraz	 który	 spełnia	
wymagania	i	zostanie	zakwalifikowany	do	rozgrywek	przez	udział	w	konkursie	“Zagraj	z	Ninją	
na	 Ninja’s	 Night	 Shift”	 (https://www.redbull.com/pl-pl/events/ninjas-night-shift) lub	 otrzyma	
złotą	 kartę	 od	 Organizatora	 lub	 Koordynatora.	 	 Uczestnikami	 konkursu	 mogą	 być	 osoby	
fizycznie	nieprowadzące	działalności	 gospodarczej	 lub	 spółki	 reprezentujące	graczy.	Udział	w	
rozgrywkach	jest	dobrowolny	i	darmowy.		
Uczestnicy	są	zobowiązani	do	posiadania	przy	sobie	dokumentu	umożliwiającego	potwierdzenie	
ich	tożsamości	oraz	wieku.	
Uczestnicy	 zobowiązani	 są	do	 zakończenia	 rejestracji	 i	 odbioru	 opasek	 umożliwiających	 im	
wzięcie	 udziału	 w	 rozgrywkach	 do	 godziny	 16:00.	 W	 przeciwnym	 razie	 mogą	 zostać	 nie	
dopuszczeni	do	rozgrywek.	
	

3. Administracja	
	
Administratorzy	gry	obecni	są	na	evencie	w	koszulkach	z	odpowiednim	oznaczeniem	ADMIN.		
	
	



 

 

	
	
	

4. Mecz	
	
Mecz	to	pełna	rozgrywka	Fortnite	Battle	Royale	na	tzw.	Custom	serwerze,	czyli	mapie,	na	której	
mogą	 zgromadzić	 się	 wszyscy	 gracze	 posiadający	 hasło	 dystrybuowane	 przez	 administrację.	
Mecz	 trwa	 do	momentu,	 aż	 zostanie	 jeden	 zwycięzca.	W	 trakcie	Meczu,	 gracze	 korzystają	 ze	
sprzętu	dostarczonego	przez	Organizatora.	Nie	ma	możliwości	korzystania	z	własnego	sprzętu.	
Decyzją	Organizatora,	Mecze	rozgrywane	są	korzystając	tylko	z	myszki	i	klawiatury.	
	

5. Fazy	rozgrywek	
	
Rozgrywki	podzielone	są	na	dwa	etapy:	rundę	eliminacyjną	oraz	rundę	finałową.		
	

6. Zasady	Rundy	Eliminacyjnej	
	
	
6.1	 Osoby	 uprawnione	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 Meczu	 rundy	 eliminacyjnej	 zobowiązane	 są	 do	
stawienia	 się	 w	 wyznaczonym	miejscu	 na	 wezwanie	 Administracji	 rozgrywek.	 W	 przypadku	
spóźnienia	osoba	może	zostać	niedopuszczona	do	udziału	w	Meczu.	
6.2	W	 rundzie	 eliminacyjnej	 bierze	 udział	 do	 500	 graczy.	 Każdy	 gracz	 rozgrywa	 jeden	Mecz	
podczas	rundy	eliminacyjnej.	
6.2	W	rundzie	eliminacyjnej	może	zostać	rozegranych	maksymalnie	5	Meczy.	
6.3	Mecze	rundy	eliminacyjnej	rozgrywane	są	w	formacie	SOLO.	
6.4	Do	rundy	finałowej	awansuje	łącznie	99	osób.	Awansuje	po	20	osób,	które	zajmą	miejsca	w	
Top	20	w	swoim	Meczu	rundy	eliminacyjnej.	Z	ostatniego	Meczu	rundy	eliminacyjnej	awansuje	
19	osób.	
6.5	Spośród	osób,	które	w	swoich	Meczach	rundy	eliminacyjnej	zdobyły	Victory	Royale,	3	osoby	
o	 najwyższej	 liczbie	 eliminacji	 będą	 rozgrywać	 po	 jednym	 meczu	 w	 Rundzie	 Finałowej	 w	
formacie	 duo	 z	 Ninją.	 W	 przypadku	 remisu	 w	 ilości	 eliminacji	 liczony	 będzie	 czas,	 którego	
zwycięzcy	potrzebowali	do	zdobycia	pierwszej	eliminacji.	Osoba,	która	szybciej	zdobyła	pierwszą	
eliminację	rozegra	Mecz	rundy	finałowej	z	Ninją	jako	partnerem.	W	przypadku	gdy	zarówno	ilość	
eliminacji	jak	i	czas	potrzebny	do	zdobycia	eliminacji	będzie	identyczny	o	tym	kto	rozegra	Mecz	
rundy	finałowej	z	Ninją	decyduje	rzut	monetą.	
6.6	 Uczestnicy	 Rundy	 Eliminacyjnej	 oznaczeni	 są	 odpowiednimi	 opaskami.	 Brak	 posiadania	
odpowiedniej	opaski	może	spowodować	nie	dopuszczenie	Uczestnika	do	Rundy	Eliminacyjnej.	
	

7. Zasady	rundy	finałowej	
	
7.1	 Osoby	 uprawnione	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 Meczu	 rundy	 eliminacyjnej	 zobowiązane	 są	 do	
stawienia	 się	 w	 wyznaczonym	miejscu	 na	 wezwanie	 Administracji	 rozgrywek.	 W	 przypadku	
spóznienia	osoba	może	zostać	niedopuszczona	do	udziału	w	Meczu.	
7.2	W	rundzie	finałowej	bierze	udział	do	99	graczy	oraz	Ninja.	
7.3	W	rundzie	finałowej	rozgrywane	są	3	Mecze.	
7.4	Runda	 finałowa	 rozgrywana	 jest	 rozgrywana	w	 formacie	DUO.	Pary	wyznaczane	 są	przez	
Administratorów.	



 

 

7.5	Osobami	uprawnionymi	do	wzięcia	udziału	w	rundzie	finałowej	są	osoby	zakwalifikowane	do	
rundy	finałowej	wg	pkt.	6.4.		
7.4	Każdy	zakwalifikowany	gracz	rozgrywa	3	Mecze	podczas	rundy	finałowej.	
7.5	 W	 rundzie	 finałowej	 wyłanianie	 są	 3	 zwycięskie	 pary	 poprzez	 zdobycie	 Victory	 Royale	
podczas	Meczu	rundy	finałowej.	
7.6	 Uczestnicy	 Rundy	 Finałowej	 oznaczeni	 są	 odpowiednimi	 opaskami.	 Brak	 posiadania	
odpowiedniej	opaski	może	spowodować	nie	dopuszczenie	Uczestnika	do	Rundy	Finałowej.	
	

8. Niewychodzenie	z	Meczu	po	eliminacji	
	
Podczas	wszystkich	meczów	gracz	ma	bezwzględny	zakaz	wychodzenia	z	Meczu,	w	szczególności	
po	 tym	 jak	 zostanie	 wyeliminowany.	Wyjść	 z	 rozgrywki	 może	 jedynie	 Administrator.	 	 Gracz	
zobowiązany	jest	do	pozostawienia	widoku	śledzenia	osoby,	która	wyeliminowała	ją	z	gry.	
	

9. Niewychodzenie	z	rozgrywki	po	eliminacji	
	
Gracz	zobowiązany	jest	zostać	na	swoim	miejscu	do	momentu,	w	którym	nie	dostanie	sygnału	od	
Administratora,	że	może	wstać	i	opuścić	swoje	stanowisko	do	grania.	
	

10. Problemy	techniczne	
	
Administracja	nie	odpowiada	za	problemy	techniczne,	w	tym	za	awarię	serwerów,	aktualizacje	
gry,	 bugi.	 Jeśli	 pojedynczy	 gracze	 nie	 będą	mogli	 dostać	 się	 do	 gry	 ze	 względu	 na	 problemy	
techniczne	administracja	nie	będzie	przesuwała	harmonogramu	rozgrywek.		
W	przypadku	problemów	technicznych	uniemożliwiających	więcej	niż	1/2	uprawnionych	graczy	
podłączenie	się	do	serwera	Administrator	może	wezwać	graczy	do	rozłączenia	się	z	serwerem.		
	
W	przypadku	utraty	połączenia	z	serwerem	więcej	niż	10%	graczy	Administrator	może	podjąć	
decyzję	o	powtórzeniu	Meczu.	
	
W	wyjątkowych	sytuacjach	Administrator	może	zezwolić	osobie,	która	nie	ze	swojej	winy	utraciła	
połączenie	z	serwerem,	udział	w	kolejnej	turze	eliminacji.	
	

	
11. Dozwolone	i	zakazane	przedmioty	w	grze	

	
Wszystkie	obecne	w	grze	przedmioty	są	dozwolone	do	użytku.	W	wyjątkowych	przypadkach,	na	
wniosek	graczy	 i	przy	 ich	zdecydowanym,	wspólnym	stanowisku	administracja	może	zakazać	
używania	określonych	przedmiotów	w	rozgrywkach.		
	

12. Transmisje	
	
Istnieje	 tylko	 jeden	 oficjalny	 stream,	 do	 którego	 prawa	 ma	 Organizator	 rozgrywek,		
i	transmitowany	jest	na	kanale	https://www.twitch.tv/ninja.	Organizator	może	wyświetlać	logo	
sponsorów	w	ramach	oficjalnej	transmisji.	Uczestnicy	biorąc	udział	w	konkursie	zgadzają	się	na	
podgląd	i	wyświetlanie	ich	gier	w	ramach	transmisji.		
	



 

 

13. Reklamacje	
	
Reklamacje	należy	przesyłać	na	adres	konkurs.pl@redbull.com	w	 formie	skanu	z	podpisem.	
Organizator	ma	14	dni	na	odniesienie	się	do	reklamacji.		
	
	
	

14. Powtórki	
	
Uczestnicy	zobowiązani	są	do	niewyrzucania	powtórek	meczów	z	kont	na	których	grają.	
	

15. Custom	server	
	
Aby	 uruchomić	 Mecz	 w	 trybie	 custom	 server	 konieczne	 jest	 uruchomienie	 serwera	 z	
wyznaczonego	konta	posiadającego	uprawnienia,	na	którym	będzie	grać	jeden	z	Uczestników.	
	
	

16. Wykorzystywanie	błędów	w	grze	
	
Zakazane	 jest	wykorzystywanie	błędów	w	grze,	aby	zyskiwać	przewagę	nad	 innymi	graczami.	
Administracja	dołoży	wszelkich	starań,	by	klarować	co	oznacza	błąd	w	grze.		
	

17. Makro	i	cheaty	
	
Zakazane	jest	używanie	tzw.	Makro	oraz	jakichkolwiek	programów	wspomagających	grę.		
	

18. Nagrody	
	
Nagrody	przyznawane	są	za	zdobycie	Victory	Royale	podczas	Meczu	rundy	finałowej.		
	

19. Odbiór	nagród	
	
Nagrodą	jest	unikalne	trofeum	przyznawane	zwycięzcom	w	dzień	Wydarzenia.	
	
	

20. Podział	nagród	między	zawodnikami	
	
Każdy	 zawodnik	 z	 dwuosobowej	 drużyny	 otrzyma	 jedno	 trofeum	 za	 jedno	Victory	Royale.	W	
przypadku	wielokrotnego	zwycięstwa,	gracz	jest	uprawniony	do	odbioru	kolejnego	trofeum.	
	

21. Podatek	od	nagród	
	
Ponieważ	konkurs	organizowany	jest	za	pośrednictwem	środków	masowego	przekazu	(Internet)	
a	 wartość	trofeum	 nie	 przekracza	 kwoty	 ustawowo	 wolnej	 od	 podatku	 od	 nagród,	 zatem	
zwycięzca	nie	jest	zobowiązany	do	opłacania	podatku.	
	

22. Dane	osobowe	



 

 

	
Administratorem	danych	osobowych	Uczestników	jest	organizator.	Dane	przetwarzane	są	w	celu	
zorganizowania	 przeprowadzenia	 rozgrywek,	 wyjaśnienia	 okoliczności	 ewentualnego	
naruszenia	postanowień	regulaminu	lub	obowiązujących	przepisów	prawa,	rozliczeń	pomiędzy	
Organizatorem	a	Uczestnikiem	oraz	rozpatrywania	reklamacji.	Podanie	danych	jest	dobrowolne,	
jednak	niezbędne	do	udziału	w	 rozgrywkach.	Osobie,	 której	dane	dotyczą,	przysługuje	prawo	
dostępu	do	treści	swoich	danych	i	ich	poprawiania.	
Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	skutki	podania	przez	Uczestnika	nieprawdziwych	
lub	błędnych	danych,	jeśli	mimo	dołożenia	przez	Organizatora	należytej	staranności	nie	będzie	
na	skutek	tego	możliwe	nawiązanie	kontaktu	z	Uczestnikiem.	
Podczas	Imprezy	Organizator	będzie	utrwalał	przebieg	niektórych	elementów	Imprezy	w	postaci	
obrazów	cyfrowych,	 a	 także	 realizował	 livestream	z	przebiegu	 rozgrywki,	w	 	 związku	z	 czym	
istnieje	możliwość	utrwalenia	danych	osobowych	uczestników,	w	tym	danych	biometrycznych	w	
postaci	 wizerunku	 twarzy,	 osób	 uczestniczących	 w	 rozgrywce.	 Biorąc	 udział	 w	 rozgrywce	
Uczestnicy	 wyrażają	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 swoich	 	 danych	 	 osobowych	 	 w	 	 rozumieniu		
przepisów	Rozporządzenia		Parlamentu	Europejskiego	i	Rady2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	
r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	
sprawie	 swobodnego	przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	95/46/WE	 (ogólne	
rozporządzenie	 o	 ochronie	 danych),	 tzw.	 RODO,	 	 w	 celu	 promocji	 Imprezy	 i	 działalności	
Organizatora	oraz	Koordynatora.	
Dane	 osobowe	 Uczestników	 będą	 przetwarzane	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.	 1	 lit	 f	 RODO	 -	
przetwarzanie	 jest	 niezbędne	 do	 celów	 wynikających	 z	 prawnie	 uzasadnionych	 interesów	
realizowanych	przez	administratora,	na	potrzeby	realizacji	udziału	Uczestnika	w	rozgrywce	oraz	
dla	celów	bezpieczeństwa.	
Administratorem	(dalej	jako	„Administrator”)	danych	osobowych	Uczestników	jest	Red	Bull	Sp.	
z	o.o.	w	Warszawie	Al.	Wyścigowa	8a,	02-681	Warszawa,	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	
prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XIII	Wydział	Gospodarczy	
Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS	0000132170,	kapitał	zakładowy	w	wysokości	
21.338.000,00	PLN,	NIP:	526-10-12-714,	która	będzie	przetwarzać	dane	osobowe	Uczestników	
w	zakresie	określonym	w	niniejszym	Regulaminie.	
W	związku	z	uczestnictwem	w	Imprezie	dane	osobowe	Uczestników	zbierane	są	w	zakresie:	
a)	 imię,	nazwisko,	nick,	numer	telefonu,	adres	e-mail,	adres	zamieszkania;	
b)	 danych	biometrycznych	w	postaci	wizerunku	twarzy,	osób	uczestniczących	w	Imprezie.	
Z	 	 uwagi	 	 na	 	 zapewnienie	 	 odpowiedniej	 	 organizacji	 	w	 	 bieżących	 	 sprawach	 	 dotyczących	
działalności	Administratora		odbiorcą	Państwa	danych	osobowych	mogą	być:	
a)	 spółki	powiązane	kapitałowo	z	Administratorem;	
b)	 koordynator	i	spółki	powiązane	kapitałowo	z	Koordynatorem;	
c)	 podmioty	 przetwarzające	 Państwa	 dane	 osobowe	 na	 zlecenie	 Administratora	 lub	
Koordynatora;	
d)	 dostawcy	usług	prawnych	i	doradczych	wspierających	Administratora	lub	Koordynatora	
w	dochodzeniu	należytych	roszczeń	(w	szczególności	kancelarie	prawne);	
e)	 dostawcy	 usług	 zaopatrujących	 Administratora	 lub	 Koordynatora	 w	 rozwiązania	
techniczne	oraz	organizacyjne,	wspierające	procesy	biznesowe	(w	szczególności	dostawcy	usług	
informatycznych,	firmy	kurierskie	i	pocztowe,	firmy	hostingowe).	
Dane	 osobowe	 Uczestników	 będą	 przetwarzane	 tak	 długo,	 jak	 długo	 będzie	 aktualny	 cel	 ich	
przetwarzania.	 W	 przypadku	 roszczeń,	 dane	 osobowe	 Uczestników	 będą	 przetwarzane	 do	
momentu	 przedawnienia	 tych	 roszczeń,	 wynikającego	 z	 Kodeksu	 cywilnego	 lub	 przepisów	



 

 

podatkowych.	 Po	 upływie	 tych	 terminów	 dane	 Uczestników	 będą	 usuwane	 lub	 poddawane	
anonimizacji.	
Podanie	 przez	 Uczestników	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne,	 aczkolwiek	 niezbędne	 do	
uczestnictwa	w	Imprezie.	
	

23. Okres	obowiązywania	
	
Regulamin	obowiązuje	w	dniu	wydarzenia	Ninja’s	Night	Shift	w	Warszawie,	tj	10.03.2019. 


