
REGULAMIN KONKURSU „W POSZUKIWANIU PAKIETÓW” HEARTHSTONE® 
2018  

1. Osoby uprawnione do udziału w konkursie.  SPÓŁKA BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., SPÓŁKA 
USTANOWIONA NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA STANU DELAWARE, (ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ 
BLIZZARD”), JEST SPONSOREM KONKURSU „W POSZUKIWANIU PAKIETÓW” HEARTHSTONE 2018 
(ZWANEGO DALEJ „KONKURSEM”). W KONKURSIE TYM MAJĄ PRAWO UCZESTNICZYĆ 
WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRII, BIAŁORUSI, BELGII, BUŁGARII, 
KANADY, CHILE, CHORWACJI, REPUBLIKI CZESKIEJ, DANII, EGIPTU, ESTONII, FINLANDII, 
FRANCJI, NIEMIEC, GRECJI, WĘGIER, ISLANDII, IRLANDII, IZRAELA, WŁOCH, KAZACHSTANU, 
ŁOTWY, LITWY, LUKSEMBURGA, MALTY, HOLANDII, NORWEGII, CHIŃSKIEJ REPUBLIKI 
LUDOWEJ, POLSKI, PORTUGALII, KATARU, RUMUNII, ROSJI, SERBII, SINGAPURU, SŁOWACJI, 
SŁOWENII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, KOREI POŁUDNIOWEJ, HISZPANII, SZWECJI, 
SZWAJCARII, TAJWANU, TUNEZJI, TURCJI, UKRAINY ORAZ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, 
KTÓRZY SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE WARUNKI: (I) ZGODNIE Z PRZEPISAMI ICH KRAJU/REGIONU 
ZAMIESZKANIA SĄ PEŁNOLETNI, LUB – JEŚLI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2018 R. MAJĄ 
MNIEJ LAT NIŻ W ICH KRAJU/REGIONIE WYNOSI PRÓG PEŁNOLETNOŚCI – SĄ W STANIE 
DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, ŻE RODZIC LUB OPIEKUN DANEJ OSOBY 
PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I AKCEPTUJE NINIEJSZY REGULAMIN KONKURSU, PRZY CZYM TAKA 
ZGODA STANOWI WYRAZ ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ RODZICA LUB 
OPIEKUNA ORAZ DANEGO GRACZA, ORAZ (A) MAJĄ UKOŃCZONE 13 LAT I MIESZKAJĄ NA 
TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ 
(Z WYŁĄCZENIEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA); (B) MAJĄ UKOŃCZONE 14 LAT I MIESZKAJĄ 
W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE (C) MAJĄ UKOŃCZONE 15 LAT I MIESZKAJĄ W REPUBLICE 
KOREI ORAZ (D) MAJĄ UKOŃCZONE 12 LAT I MIESZKAJĄ W TAJWANIE (II) NIE MIESZKAJĄ 
W STANIE PÓŁNOCNA DAKOTA, VERMONT, CONNECTICUT LUB MARYLAND W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH, ANI TEŻ PROWINCJI QUEBEC W KANADZIE („UCZESTNICY KONKURSU”).  
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MIESZKA NA WYMIENIONYM OBSZARZE LUB W INNY SPOSÓB  
NIE SPEŁNIA POWYŻSZYCH KRYTERIÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA, NIE JEST 
UPRAWNIONY DO WYGRANIA NAGRODY. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA 
REGULAMINU SĄ NIEWAŻNE TAM, GDZIE TAKIE INICJATYWY SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM. Aby 
uczestnik mógł wygrać nagrodę, należy dokonać wpisów i przekazać je Sponsorowi w formacie wskazanym 
poniżej. Członkowie zarządu, członkowie organów i pracownicy Sponsora, jego spółki dominującej oraz ich 
odpowiednich jednostek stowarzyszonych, jednostek zależnych, przedstawicieli, profesjonalnych doradców, 
agencji reklamowych i promocyjnych, a także członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób nie są 
uprawnieni do wygrania nagród. Zastosowanie mają wszelkie przepisy prawa federalnego, stanowego i lokalnego 
oraz inne regulacje. Uczestnictwo ani wygrana nie wiążą się z żadnymi kosztami. Oferta jest nieważna tam, gdzie 
byłaby ona niezgodna z prawem. W razie jakichkolwiek sporów uznawać się będzie, że wpisów dokonał posiadacz 
adresu e-mail, z którego wysłano wiadomość.  

2. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Sponsor, wszyscy współuczestniczący sponsorzy oraz ich spółki dominujące, 
jednostki zależne, jednostki stowarzyszone, członkowie zarządu, członkowie organów, profesjonalni doradcy, 
pracownicy oraz agencje nie poniosą żadnej odpowiedzialności z tytułu: (a) jakichkolwiek opóźnionych, 
utraconych, błędnie przekierowanych, zniekształconych czy uszkodzonych przekazywanych wiadomości lub 
wpisów; (b) problemów z funkcjonowaniem lub awarii związanych z urządzeniami telefonicznymi, 
elektronicznymi, sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, siecią, Internetem lub w inny sposób związanych 
z komputerami lub komunikacją; (c) jakichkolwiek zakłóceń w przebiegu Konkursu, przypadków odniesienia 
uszczerbku na zdrowiu, poniesienia strat lub szkód spowodowanych wydarzeniami znajdującymi się poza wpływem 
Sponsora; lub (d) jakichkolwiek błędów w druku lub błędów typograficznych w materiałach dotyczących 
Konkursu.  



3. Okres objęty konkursem.  Konkurs rozpocznie się o godz. 09:00 czasu pacyficznego (Pacific Standard Time, PST) 
w dniu 1 lutego 2018 r. („Data rozpoczęcia”) i będzie trwać do godz. 21:00 czasu pacyficznego w dniu 14 lutego 
2018 r. („Data zakończenia”).  Aby użytkownik był uprawniony do otrzymania nagrody, Sponsor musi otrzymać 
wszystkie jego wpisy do Daty zakończenia.  

4. Jak wziąć udział. W trakcie konkursu w ramach Gry dla Uczestników konkursu, którzy korzystają 
z interaktywnego oprogramowania Hearthstone® spółki Blizzard Entertainment (zwanego „Grą”), każdego dnia 
dostępne będzie zadanie do wypełnienia w tym dniu. Po zrealizowaniu tego zadania Uczestnik konkursu otrzyma 
jeden (1) wpis w ramach Konkursu. W Okresie objętym konkursem Uczestnicy konkursu mogą uzyskać po jednym 
(1) wpisie każdego dnia.   

5. Alternatywna metoda uzyskiwania wpisów. Kwalifikujący się uczestnicy mogą również wziąć udział 
w Konkursie, wysyłając pocztówkę o wymiarach 3 x 5 cali (7,62 x 12,7 cm) z podaniem imienia i nazwiska 
uczestnika, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz wieku na adres: Hearthstone Quest for Packs Contest, 
c/o Blizzard Entertainment, Inc., P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Wysyłając pocztówkę, kwalifikujący się 
uczestnicy  

otrzymają jeden (1) wpis w ramach Konkursu, a w Okresie objętym konkursem będzie im przysługiwał jeden (1) 
wpis dziennie.    

6. Regulamin konkursu. Sponsor wybierze zwycięzców spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy uzyskali 
wpisy przed Datą zakończenia.  Decyzja Sponsora jest ostateczna. Zdobywcy nagród otrzymają powiadomienie 
pocztą elektroniczną w ciągu siedmiu (7) dni.  
Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi zastosować się do poleceń zawartych w przesłanym powiadomieniu.  

7. Nagrody.    

a. Zdobywcy Nagrody głównej. Sponsor przyzna jedną (1) Nagrodę główną. Każdy zwycięzca Nagrody głównej 
otrzyma: (i) sto zestawów Roku Mamuta [Year of the Mammoth Bundle] (zgodnie z definicją podaną niżej), 
(ii) jeden (1) Hełm Króla Lisza [Lich King Helm], (iii) T-shirt, czapkę i przypinkę z logo Hearthstone, (iv) 
tysiąc dwieście dolarów (1200,00 USD) lub produkty Blizzarda warte tysiąc dwieście dolarów (1200,00 USD) 
w krajach, w których nagrody pieniężne są zabronione. Wartość detaliczna wynosi w przybliżeniu 
7764,00 USD.   

b. Zdobywcy zestawu Rok Mamuta. Sponsor przyzna tysiąc (1000) zestawów Roku Mamuta. Każdy zdobywca 
zestawu Rok Mamuta otrzyma dziesięć (10) losowo wybranych pakietów kart z rozszerzenia Un’Goro, dziesięć 
(10) losowo wybranych pakietów kart z rozszerzenia Rycerze Mroźnego Tronu [Knights of the Frozen Throne] 
oraz dziesięć (10) losowo wybranych pakietów z rozszerzenia Koboldy i katakumby [Kobolds and Catacombs]. 
Wartość detaliczna każdego zestawu Rok Mamuta wynosi w przybliżeniu 40,00 USD.   

c. Zdobywcy minizestawu Rok Mamuta. Sponsor przyzna pięćdziesiąt tysięcy (50 000) minizestawów Rok 
Mamuta. Każdy zdobywca minizestawu Rok Mamuta otrzyma jeden (1) losowo wybrany pakiet kart 
z rozszerzenia Un’Goro, jeden (1) losowo wybrany pakiet kart z rozszerzenia Rycerze Mroźnego Tronu 
[Knights of the Frozen Throne] oraz jeden (1) losowo wybrany pakiet z rozszerzenia Koboldy i katakumby 
[Kobolds and Catacombs]. Wartość detaliczna każdego minizestawu Rok Mamuta wynosi w przybliżeniu 
4,49 USD.   

Szanse wygrania nagrody zależą od łącznej liczby uprawnionych uczestników konkursu spełniających kryteria dla 
danego losowania. OPŁACENIE WSZELKICH PODATKÓW FEDERALNYCH, STANOWYCH 
I LOKALNYCH ORAZ CEŁ ZWIĄZANYCH Z PRZYJĘCIEM LUB UŻYTKOWANIEM KTÓREJKOLWIEK 
Z NAGRÓD JEST OBOWIĄZKIEM ZWYCIĘZCY.  Wszystkie nagrody zostaną przyznane. Aby zdobywca 
nagrody mógł ją odebrać, będzie musiał podpisać oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa. Nagrody 
zwrócone w związku z niemożnością ich dostarczenia lub nieodebrane w inny sposób w ciągu piętnastu (15) dni od 



przekazania powiadomienia przepadną i zostaną przyznane innemu zwycięzcy. Nagrody nie podlegają 
przeniesieniu na inną osobę. Zamiana ani wymiana (w tym na gotówkę) jakichkolwiek nagród nie będzie 
dozwolona; w drodze wyjątku Sponsor zastrzega sobie prawo zastąpienia dowolnej nagrody inną, o tej samej lub 
większej wartości. Na jedno gospodarstwo domowe lub adres może przypaść tylko jedna nagroda. Wszystkie 
nagrody przyznaje się na zasadzie „JAK JEST” oraz BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, wyraźniej ani 
dorozumianej (w tym w szczególności dorozumianej gwarancji pokupności ani przydatności do określonego celu).  

8. Gromadzenie informacji.  Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na użycie przez Sponsora imienia 
i nazwiska, adresu e-mail, battle tag (pseudonimu użytkownika) i adresu do informowania o otwartych pozycjach 
w kontaktach ze spółką Blizzard, a także na powiązanie imienia i nazwiska użytkownika z jego wpisem 
w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu, w razie gdyby użytkownik zdobył nagrodę. Jeśli użytkownik 
jest obywatelem Francji lub jakiegokolwiek innego kraju, którego obywatele są uprawnieni do udziału w tym 
Konkursie, a także na mocy francuskiego prawa dotyczącego gromadzenia i przetwarzania danych, niniejszym 
informuje się użytkownika, że podmiotem gromadzącym dane jest spółka Blizzard Entertainment, Inc., 
a gromadzone dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Na żądanie użytkownikowi zostanie 
zapewniony dostęp do jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
gromadzenia danych, w określonych okolicznościach. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik może napisać na 
adres "2018 Hearthstone Quest for Packs Contest – Personal Data,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, 
Irvine, CA 92612. Użytkownik może również wycofać swoje dane osobowe na żądanie, zostanie jednak 
zdyskwalifikowany z uczestnictwa w Konkursie, jeśli wycofa swoje dane osobowe przed określeniem 
i przekazaniem nagród.  

9. Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności.  Biorąc udział w Konkursie, użytkownik zwalnia Sponsora, 
współsponsorów i wszelkie inne, spółki dominujące, jednostki zależne, jednostki stowarzyszone, członków 
zarządu, członków organów, pracowników i agencje (zwane razem „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) 
z wszelkiej odpowiedzialności i uchyla wszelkie podstawy do wszczęcia postępowania sądowego dotyczące 
roszczeń, kosztów, przypadków odniesienia uszczerbku na zdrowiu, poniesienia strat lub szkód jakiegokolwiek 
rodzaju, wynikających z Konkursu lub powstałych w związku z Konkursem lub przekazaniem, nieprzekazaniem, 
przyjęciem, posiadaniem, użytkowaniem lub niemożnością użytkowania jakiejkolwiek nagrody (w tym 
w szczególności roszczeń, kosztów, przypadków odniesienia uszczerbku na zdrowiu, poniesienia strat lub szkód 
związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, zgonem, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, praw do wizerunku lub 
prywatności, zniesławieniem lub przedstawieniem w fałszywym świetle, umyślnie bądź nieumyślnie), na mocy 
umowy, w wyniku deliktu (w tym zaniedbania), na mocy gwarancji lub z innego tytułu.  

10. Oświadczenie i zwolnienie. Warunkiem otrzymania jakiejkolwiek nagrody jest podpisanie i przekazanie 
Sponsorowi podpisanego Oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa, obejmującego zaakceptowanie 
niniejszego Regulaminu oraz zwolnienie z odpowiedzialności.  

11. Lista zwycięzców; prośby o udostępnienie Regulaminu. Aby uzyskać egzemplarz listy zwycięzców, należy 
przesłać Sponsorowi na podany niżej adres opatrzoną znaczkiem pocztowym i zaadresowaną na siebie kopertę 
w rozmiarze biznesowym w okresie od 14 lutego do 14 sierpnia 2018 r.: "2018 Hearthstone Quest for Packs Contest 
- Winners List,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Aby uzyskać egzemplarz 
niniejszego regulaminu, należy przesłać Sponsorowi na podany niżej adres opatrzoną znaczkiem pocztowym 
i zaadresowaną na siebie kopertę w rozmiarze biznesowym: "2018 Hearthstone Quest for Packs Contest" -Rules 
Request, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Mieszkańcy stanów Waszyngton 
i Vermont mogą pominąć zwrotną opłatę pocztową.    

12. Informacja o prawach autorskich. Konkurs oraz wszelkie towarzyszące mu materiały są objęte ochroną praw 
autorskich. © 2018 Blizzard Entertainment, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

13. Inne postanowienia. Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych 
i zgodnie z nimi będą rozumiane i interpretowane. Uczestnicy konkursu zobowiązują się przestrzegać niniejszego 



Regulaminu oraz stosować się do decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod wszelkimi względami. 
Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, 
a także prawo do zawieszenia lub anulowania Konkursu lub udziału jakiegokolwiek Uczestnika w razie gdyby 
wirusy, błędy oprogramowania, nieuprawniona ludzka interwencja lub inne powody pozostające poza zasięgiem 
wpływu Sponsora negatywnie wpłynęły na administrację, bezpieczeństwo lub właściwy przebieg Konkursu, lub 
gdyby Sponsor w inny sposób (wedle własnego uznania) stracił możność przeprowadzenia Konkursu zgodnie 
z planem. Uczestnicy konkursu naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, manipulujący przy przebiegu 
Konkursu lub dopuszczający się zachowania o charakterze szkodliwym lub nieuczciwym w stosunku do Sponsora, 
Konkursu lub jakiegokolwiek innego Uczestnika konkursu (o czym w każdym przypadku decyduje Sponsor) 
zostaną zdyskwalifikowani z udziału w Konkursie. Sponsor zastrzega sobie prawo zablokowania osób, których 
prawo do uczestnictwa jest pod znakiem zapytania lub które zostały zdyskwalifikowane, lub też nie mogą 
uczestniczyć w Konkursie z jakiejkolwiek innej przyczyny. Pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub 
Konkursu należy przekazać pocztą elektroniczną na adres QUESTFORPACKS@Blizzard.com lub wysłać w formie 
pisemnej na adres “2018 Hearthstone Quest for Packs Contest”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, 
CA 92612.  

14. Sponsor Konkursu. Sponsorem Konkursu jest spółka Blizzard Entertainment, Inc.  


