
  

Oficjalny regulamin 

BLIZZCONLINE 2021: POSZUKIWANIE SKARBÓW  

1. Wymagania. DO UDZIAŁU LUB ZWYCIĘSTWA NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE 

ZAKUPU. SPÓŁKA BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. Z SIEDZIBĄ W STANIE 

DELAWARE W STANACH ZJEDNOCZONYCH (zwana dalej „BLIZZARD”) JEST 

SPONSOREM NINIEJSZEJ LOTERII. UDZIAŁ W LOTERII MOŻE WZIĄĆ WYŁĄCZNIE 

PIERWSZE DZIESIĘĆ TYSIĘCY (10 000) OSÓB, KTÓRE ZGŁOSZĄ SWÓJ UDZIAŁ PRZED 

UPŁYWEM TERMINU OKREŚLONEGO W PONIŻSZYM PKT. 3 ORAZ KTÓRE W CHWILI 

UPŁYWU TERMINU BĘDĄ SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI: (A) ICH PRAWNE MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA TO ARABIA SAUDYJSKA, ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BIAŁORUŚ, 

BRAZYLIA, BUŁGARIA, CHILE, CHINY, CHORWACJA, CZECHY, DANIA, EGIPT, 

ESTONIA, FILIPINY, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, 

HONGKONG, IRLANDIA, ISLANDIA, IZRAEL, JAPONIA, KATAR, KAZACHSTAN, KOREA 

POŁUDNIOWA, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MAKAU, MALTA, MEKSYK, NIEMCY, 

NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, ROSJA, RPA, RUMUNIA, SERBIA, SINGAPUR, 

SŁOWACJA, SŁOWENIA, STANY ZJEDNOCZONE, SZWAJCARIA, SZWECJA, TAJLANDIA, 

TAJWAN, TUNEZJA, TURCJA, UKRAINA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WIETNAM, 

WŁOCHY; (B) W DNIU REJESTRACJI MAJĄ UKOŃCZONE TRZYNAŚCIE LAT; (C) 

DYSPONUJĄ PRAWEM DOSTĘPU DO PEŁNEGO KONTA BATTLE.NET 

ZAREJESTROWANEGO W USŁUDZE BATTLE.NET SPÓŁKI BLIZZARD, KTÓRE CIESZY 

SIĘ DOBRĄ REPUTACJĄ, A JEGO REPUTACJA NIE ULEGNIE ZMIANIE PRZEZ CAŁY 

CZAS TRWANIA LOTERII; A TAKŻE (D) NIE MIESZKAJĄ W MIEJSCU, W KTÓRYM 

NINIEJSZA LOTERIA JEST ZABRONIONA LUB W INNY SPOSÓB OGRANICZONA PRZEZ 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO („UCZESTNICY”). Osoby, które ukończyły trzynaście (13) lat, ale nie 

są pełnoletnie w rozumieniu przepisów obowiązujących w ich miejscu zamieszkania 

(„Niepełnoletni”), muszą uzyskać pisemne i podpisane zaświadczenie jednego z rodziców lub 

prawnych opiekunów o przeczytaniu i zrozumieniu niniejszego Oficjalnego regulaminu oraz 

wyrażeniu na niego zgody w związku z udziałem takich osób. Takie oświadczenie jest równoznaczne 

z akceptacją Oficjalnego regulaminu w imieniu własnym oraz dziecka. Aby uzyskać prawo do 

wygrania nagrody, wypełnione zgłoszenia udziału muszą zostać otrzymane przez Blizzard w 

opisanym poniżej formacie. Jak wskazano powyżej, Loteria jest ograniczona do pierwszych 

dziesięciu tysięcy (10 000) uczestników, którzy zgłoszą swój udział. Gdy swój udział zarejestruje już 

dziesięć tysięcy (10 000) uczestników, Blizzard nie będzie przyjmować kolejnych zgłoszeń. Zarząd, 

dyrektorzy oraz pracownicy spółki Blizzard, jej spółki macierzystej lub jakiejkolwiek jej spółki 

stowarzyszonej lub zależnej, jej agencji, firm doradczych oraz agencji marketingowych i 

promocyjnych, a także ich najbliższa rodzina (rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie) i osoby, z 

którymi mieszkają (niezależnie od pokrewieństwa), nie mogą otrzymać żadnych nagród. Obowiązują 

wszelkie przepisy federalne, stanowe, prowincjonalne i lokalne. Loteria nie odbywa się na obszarach, 

na których jest zabroniona lub podlega ograniczeniom.  

2. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Spółka Blizzard, wszyscy biorący udział w Loterii sponsorzy 

oraz ich spółki macierzyste, stowarzyszone i zależne, zarząd, dyrektorzy, doradcy, pracownicy oraz 

agencje nie ponoszą odpowiedzialności za: (a) wszelkie opóźnione, utracone, niewłaściwie 

przekierowane, przeinaczone, zniekształcone lub uszkodzone transmisje lub zgłoszenia; (b) awarie 

lub nieprawidłowe działanie telefonów, urządzeń elektronicznych, podzespołów, oprogramowania, 

sieci, Internetu lub innych elementów związanych z komputerami lub komunikacją; (c) wszelkie 

utrudnienia, szkody, straty lub uszkodzenia pozostające poza kontrolą spółki Blizzard; lub (d) 

wszelkie błędy drukarskie lub typograficzne w jakichkolwiek materiałach powiązanych z Loterią. 
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3. Okres trwania loterii. Loteria rozpocznie się o godz. 12:01 (czasu pacyficznego) 18 lutego 2021 

roku, a zakończy się o godz. 23:59 (czasu pacyficznego) 21 lutego 2021 roku („Termin”). Aby 

uzyskać uprawnienie do wygrania nagrody, zgłoszenia udziału muszą zostać otrzymane przed 

upłynięciem Terminu. 

4. Zgłaszanie udziału. Aby Uczestnik mógł się zakwalifikować do Loterii i wziąć w niej udział jako 

„Zakwalifikowany uczestnik”, zgodnie z niniejszym regulaminem musi przejść do strony 

https://blizzcon.com/news/23609767, gdzie uzyska dostęp do listy odpowiedzi lub przedmiotów 

niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszenia do Loterii. Następnie uczestnicy muszą wejść na 

stronę www.blizzcon.com i zebrać odpowiedzi dotyczące treści umieszczonych w witrynie lub 

transmitowanych podczas transmisji BlizzConline 19 i 20 lutego 2021 roku. Mogą również obejrzeć 

BlizzConline w postaci filmu na żądanie na kanale YouTube spółki Blizzard pod adresem 

https://www.youtube.com/c/Blizzard. Następnie Uczestnicy mogą zarejestrować zgłoszenie udziału w 

Loterii, wypełniając formularz zgłoszenia dostępny pod adresem 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać 

otrzymane do godz. 23:59 (czasu pacyficznego) 21 lutego 2021 roku, aby mogły zostać uwzględnione 

w losowaniu nagród w ramach Loterii. 

5. Nagrody.  

a. Spółka Blizzard wybierze losowo pięcioro (5) Zakwalifikowanych uczestników, którzy zostaną 

potencjalnymi zwycięzcami nagradzanymi minilodówką o wartości szacunkowej 249,00 USD 

oraz jednym (1) kodem BlizzConline Epic Celebration Code o wartości szacunkowej 59,99 

USD. 

b. Spółka Blizzard wybierze losowo piętnaścioro (15) Zakwalifikowanych uczestników, którzy 

zostaną potencjalnymi zwycięzcami nagradzanymi lodówką Grizzly 15 Quart Cooler o wartości 

szacunkowej 216,00 USD oraz jednym (1) kodem BlizzConline Epic Celebration Code o 

wartości szacunkowej 59,99 USD. 

c. Spółka Blizzard wybierze losowo piętnaścioro (15) Zakwalifikowanych uczestników, którzy 

zostaną potencjalnymi zwycięzcami nagradzanymi bluzą z kapturem o wartości szacunkowej 

90,00 USD oraz jednym (1) kodem BlizzConline Epic Celebration Code o wartości 

szacunkowej 59,99 USD. 

d. Spółka Blizzard wybierze losowo pięcioro (5) Zakwalifikowanych uczestników, którzy zostaną 

potencjalnymi zwycięzcami nagradzanymi podświetlanym logo o wartości szacunkowej 100,00 

USD oraz jednym (1) kodem BlizzConline Epic Celebration Code o wartości szacunkowej 

59,99 USD. 

6. Szanse na wygraną / Warunki otrzymania nagród. Szanse na wygraną zależą od łącznej 

liczby Uczestników, którzy zgłoszą swój udział w Loterii w każdej godzinie Okresu trwania loterii. 

OBOWIĄZEK UREGULOWANIA WSZELKICH PODATKÓW POWIĄZANYCH Z 

OTRZYMANIEM NAGRÓD LUB KORZYSTANIEM Z NICH ORAZ WSZELKIE KOSZTY I 

WYDATKI POWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NAGRÓD I KORZYSTANIEM Z NICH PONOSZĄ 

ZWYCIĘZCY. Każdy potencjalny zwycięzca (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku zwycięzców 

niepełnoletnich zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania) muszą w ciągu 

pięciu dni od daty powiadomienia lub próby powiadomienia podpisać i przesłać spółce Blizzard 

Oświadczenie o kwalifikowalności, potwierdzenie prawdziwości informacji, zrzeczenie się roszczeń 

odszkodowawczych oraz zgodę na upublicznienie danych i wizerunku („Deklaracja”), aby odebrać 

nagrodę i spełnić wszelkie wymagania określone przez spółkę Blizzard. W przypadku braku możliwości 

kontaktu z potencjalnym zwycięzcą, niewypełnienia formularza online (jeśli dotyczy), niewysłania 

podpisanej Deklaracji przed upływem określonego czasu (jeśli dotyczy) lub zwrotu nagrody z powodu 
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braku możliwości jej dostarczenia zostanie to uznane za zrzeczenie się nagrody przez potencjalnego 

zwycięzcę. W przypadku dyskwalifikacji potencjalnego zwycięzcy z jakiegokolwiek powodu spółka 

Blizzard może przydzielić nagrodę innemu, alternatywnemu zwycięzcy wybranemu w drodze losowania 

spośród pozostałych zakwalifikowanych zgłoszeń mogących ubiegać się o tę nagrodę. Takich 

alternatywnych zwycięzców może być maksymalnie 3. W przypadku dyskwalifikacji alternatywnych 

zwycięzców powiązana nagroda nie zostanie przyznana. Nieodebrane lub odrzucone nagrody o wartości 

25 USD lub niższej nie będą ponownie rozlosowywane i pozostaną niewręczone. Nagrody zwrócone z 

powodu braku możliwości ich dostarczenia lub z innego powodu nieodebrane w terminie wyznaczonym 

przez spółkę Blizzard zostaną uznane za odrzucone i — wedle uznania spółki Blizzard — zostaną 

przekazane alternatywnemu zwycięzcy, jeśli będzie to możliwe oraz pozostanie na to czas. Nagród nie 

można oddawać innym uczestnikom. Nie dopuszcza się zastępowania lub wymiany nagród (w tym na 

gotówkę), przy czym Blizzard zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody (lub jej części) 

nagrodą o porównywalnej lub większej wartości. Wszystkie nagrody zostaną przyznane. Wszystkie 

nagrody są przyznawane „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” oraz bez żadnej gwarancji, 

wyraźnej ani dorozumianej (w tym m.in. dorozumianej gwarancji wartości handlowej, przydatności do 

określonego celu lub nienaruszania praw). 

7. Wykorzystanie zgłoszeń udziału przez spółkę Blizzard. Z tytułu przyznania możliwości udziału 

w Loterii każdy zakwalifikowany uczestnik niniejszym udziela spółce Blizzard trwałej, 

niewyłącznej i obowiązującej na całym świecie licencji oraz prawa do wykorzystywania materiałów 

zgłoszeniowych przesłanych spółce Blizzard w związku z Loterią (łącznie „Materiały 

zgłoszeniowe”), a także swojego imienia i nazwiska, adresu (miasto, województwo, kraj), postaci, 

wizerunku, informacji o Loterii i biografii na potrzeby wszelkich publikacji, materiałów 

marketingowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których 

zabraniają tego obowiązujące przepisy, a także zwalnia Strony zwolnione (zdefiniowane poniżej) z 

odpowiedzialności wynikającej z takiego działania. Materiały zgłoszeniowe nie zostaną zwrócone 

Uczestnikom. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego Uczestnik przyjmuje do 

wiadomości, że spółka Blizzard ma prawo do wykorzystywania, modyfikowania, reprodukowania, 

publikowania, odtwarzania, prezentowania w dowolny sposób, dystrybuowania, opracowywania 

dzieł pochodnych oraz wszelkiego komercyjnego i niekomercyjnego wykorzystywania Materiałów 

zgłoszeniowych zawsze i w całym wszechświecie, w dowolny sposób i na dowolnym nośniku 

istniejącym lub opracowanym w przyszłości, bez konieczności wynagradzania uczestnika ani innej 

osoby lub podmiotu. Uczestnik ponadto wyraża zgodę na podjęcie na koszt spółki Blizzard 

wszelkich dalszych rozsądnych działań (w tym m.in. składania oświadczeń oraz innych 

dokumentów), których Blizzard zażąda w celu egzekwowania, doskonalenia lub potwierdzenia praw 

spółki Blizzard wymienionych powyżej w niniejszym punkcie. 

8. Gromadzenie danych. Jak wskazano powyżej, w Loterii nie mogą brać udziału osoby 

niepełnoletnie w rozumieniu prawa obowiązującego w kraju, którego są obywatelami lub 

rezydentami, bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku gdy Blizzard dowie się, że 

uczestnik jest niepełnoletni w rozumieniu prawa obowiązującego w kraju, którego jest obywatelem, 

a nie uzyskał zgody rodzica lub opiekuna, spółka Blizzard usunie lub zniszczy wszelkie dane 

osobowe umożliwiające identyfikację uzyskane z Materiałów zgłoszeniowych. W przypadku 

obywateli Francji lub jakichkolwiek innych krajów, których obywatele mogą brać udział w Loterii, 

zgodnie z francuskimi przepisami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych niniejszym 

informujemy, że podmiotem gromadzącym dane jest spółka Blizzard Entertainment, Inc., a 

zgromadzone dane zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych. Dostęp do danych osobowych 

będzie można otrzymać na żądanie. Uczestnicy w pewnych okolicznościach mają również prawo 

sprzeciwić się gromadzeniu ich danych. Aby skorzystać z tego prawa, należy napisać list i wysłać 

go na adres: „2021 BlizzConline Scavenger Hunt - Personal Data”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. 

Box 18979, Irvine, CA 92612, USA. Uczestnik może również wycofać swoje dane osobowe na 



 -4- 

żądanie. Jeśli jednak dokona tego przed przyznaniem i wręczeniem nagród wymienionych powyżej, 

będzie się to wiązać z jego dyskwalifikacją jako uczestnika Loterii. 

9. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności. Uczestnicząc w niniejszej Loterii, Uczestnik zwalnia 

spółkę Blizzard, jej spółki macierzyste, zależne i stowarzyszone, zarząd, dyrektorów, pracowników i 

agencje (łącznie „Strony zwolnione”) z wszelkiej odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich roszczeń 

dotyczących wszelkiego rodzaju dochodzenia praw, kosztów, szkód, strat lub uszkodzeń 

wynikających z Loterii lub dostarczenia, niedostarczenia, przyjęcia, posiadania, wykorzystania lub 

braku możliwości wykorzystania nagrody lub z nimi powiązanych (w tym m.in. dochodzenia praw, 

kosztów, szkód, strat lub uszkodzeń powiązanych z uszkodzeniem ciała, śmiercią, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem mienia, prawem do prywatności lub upublicznienia informacji, zniesławieniem lub 

przedstawieniem w złym świetle, niezależnie od tego, czy było to działanie zamierzone), 

wynikających z umowy, deliktu (w tym zaniedbanie), gwarancji lub innej podstawy, działalności lub 

podróży powiązanej z Loterią, wszelkich form interakcji z informacjami na temat Loterii lub 

pobierania ich, a także błędów w druku lub błędów typograficznych występujących w materiałach 

powiązanych z Loterią. WSZYSTKIE PRZEDMIOTY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W 

JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI 

DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI 

HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA 

PRAW. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają (i) wyłączenia gwarancji dorozumianych 

wynikających z przepisów ustawowych, więc powyższe wyłączenia mogą nie obowiązywać w 

określonych przypadkach. 

10. Prywatność. Spółka Blizzard będzie gromadzić dane osobowe Uczestników online zgodnie ze 

swoją polityką prywatności obowiązującą w danym regionie. Politykę prywatności spółki Blizzard 

można znaleźć pod adresem https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-

ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy. Uczestnicząc w Loterii, Uczestnicy 

niniejszym wyrażają zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez spółkę 

Blizzard, a także potwierdzają przeczytanie i zaakceptowanie polityki prywatności spółki Blizzard. 

11. Różne postanowienia. Loteria oraz niniejszy Oficjalny regulamin podlegają prawu stanu Delaware 

w Stanach Zjednoczonych i należy je rozumieć oraz interpretować zgodnie z tym prawem. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Oficjalnego regulaminu oraz decyzji 

spółki Blizzard, które są we wszystkich aspektach wiążące. Nie dopuszcza się korzystania z 

urządzeń lub programów umożliwiających automatyzację zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia udziału 

stają się wyłączną własnością spółki Blizzard. Otrzymanie zgłoszenia udziału nie będzie 

potwierdzane i nie będzie podlegało zwrotowi. Dowód przesłania zgłoszenia nie jest równoznaczny 

z dowodem otrzymania zgłoszenia przez Blizzard. Spółka Blizzard nie odpowiada za wszelkiego 

rodzaju awarie, błędy i nieprawidłowe działanie elementów technicznych, podzespołów, 

oprogramowania, telefonu lub innych środków komunikacji, utratę lub brak dostępu do połączenia 

sieciowego, witryny, Internetu lub dostawcy usług internetowych, nieupoważnione działania osób 

trzecich, zagęszczenie ruchu, niepełne lub nieprecyzyjne informacje (niezależnie od przyczyny), a 

także nieudane, niepełne, przeinaczone, pomieszane lub opóźnione transmisje komputerowe, które 

mogą ograniczyć zdolność Uczestnika do wzięcia udziału w Loterii, w tym wszelkie szkody lub 

uszkodzenia komputera Uczestnika lub innej osoby powiązane z udziałem w niniejszej loterii lub 

pobieraniem dotyczących jej materiałów lub wynikające z takich działań. Blizzard zastrzega sobie 

prawo do zmiany niniejszego Oficjalnego regulaminu w dowolnym momencie i wedle własnego 

uznania, a także do zawieszenia lub odwołania Loterii lub udziału Uczestnika w Loterii w razie 

wystąpienia wirusów, błędów, nieupoważnionego działania osób trzecich lub innych czynników 

pozostających poza kontrolą spółki Blizzard, które mają wpływ na zarządzanie Loterią, 

bezpieczeństwo lub prawidłowe działanie Loterii, a także w przypadku gdy spółka Blizzard z innej 

https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
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przyczyny stanie się niezdolna (co zostanie określone wedle jej uznania) do przeprowadzenia Loterii 

zgodnie z planem. Uczestnicy, którzy złamią postanowienia Oficjalnego regulaminu, podejmą próbę 

ingerencji w przebieg Loterii, postąpią w sposób szkodliwy lub niesprawiedliwy wobec spółki 

Blizzard, Loterii lub innego uczestnika (co w każdym przypadku wedle własnego uznania rozpatrzy 

Blizzard), podejmą próbę utrudnienia prawidłowego działania Loterii poprzez oszukiwanie, 

hakowanie, podstęp lub inne niesprawiedliwe praktyki (w tym m.in. korzystanie z programów 

umożliwiających automatyzację zgłoszeń, zakładanie wielu kont, członkostwo w syndykacie lub 

grupie albo czerpanie korzyści z takich działań, blokowanie procesu Loterii lub systemu) lub celowo 

będą denerwować, nękać lub zastraszać innych Uczestników lub przedstawicieli spółki Blizzard lub 

będą im grozić, zostaną zdyskwalifikowani z udziału w Loterii. Blizzard zastrzega sobie prawo do 

uniemożliwienia udziału osobom, których kwalifikowalność jest wątpliwa, które zostały 

zdyskwalifikowane lub które z innego powodu nie mogą wziąć udziału w Loterii. Wszelkie pytania 

dotyczące Oficjalnego regulaminu lub Loterii należy przesyłać pocztą e-mail na adres  

Blizzcon@blizzard.com lub pocztą na adres „2021 BlizzConline Scavenger Hunt” P.O. Box 18979, 

Irvine, CA 92612, USA. 

12. Sponsor Loterii. Sponsorem Loterii jest spółka Blizzard Entertainment, Inc. 

13. Prawa autorskie. Prawa autorskie dotyczące Loterii oraz wszystkich powiązanych z nią 

materiałów: © 2021 Blizzard Entertainment, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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