
CYFROWY TURNIEJ MISTRZOSTW ŚWIATA CATAN 2021 
"DCWC" 

OFICJALNE ZASADY 
 

OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIEPRZEPISY I REGULACJE FEDERALNE, STANOWE,MIEJSKIE I LOCAL. 
VOID, JEŻELI JEST ZABRONIONE. 

 
1. KWALIFIKACJE: Digital Catan World Championship Tournament ("Turniej") jest otwarty dla 

legalnych mieszkańców Poland, którzy w momencie wjazdu mają co najmniej (18) osiemnaście 
lat. Pracownicy Catan Studio ("Sponsor") oraz ich spółka dominująca, podmioty zależne, 
podmioty stowarzyszone, dostawcy, agencje reklamowe i promocyjne, a także najbliższa rodzina 
(małżonek, rodzice, rodzeństwo i dzieci) oraz członkowie gospodarstwa domowego każdego 
takiego pracownika nie są uprawnieni do uczestnictwa. Turniej podlega federalnym, stanowym i 
lokalnym przepisom. 

 
2. UZGODNIENIE ZASAD URZĘDOWYCH. Udział w Turnieju oznacza pełną i bezwarunkową 

zgodę uczestnika oraz akceptację niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, 
które są ostateczne i wiążące. Wygranie nagrody jest uzależnione od zgodności z niniejszym 
Oficjalnym Regulaminem i spełnienia wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym 
dokumencie. 

 
3. OPIS PROMOCJI. Digital Catan World Championship Tournament to globalna seria turniejów 

Digital Catan, w których wyłoniona jest ogólna zwyciężczyni Digital Catan World 
Championship Tournament. 

 
4. OKRES WEJŚCIA. Zgłoszenia można składać podczas wstępnej rejestracji wydarzenia i po 

rejestracji na faktycznym wydarzeniu. Turniej kończy się 13 listopada 2021 na zakończenie 
rundy turnieju finałowego. 

 
5. JAK WEJŚĆ. Do Turnieju należy wziąć udział, rejestrując się do Turnieju Mistrzostw Świata 

Cyfrowego Catan za pośrednictwem platformy wydarzenia Constant Contact. Linki do rejestracji 
wstępnej będą rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
comiesięcznego biuletynu CATAN Studio oraz kanałów partnerów wydawniczych i 
dystrybucyjnych. Wstępną rejestrację uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-
mail od CATAN Studio dotyczących DCWC. E-maile rejestracyjne będą wysyłane do członków 
listy mailingowej DCWC przed rejestracją, gdy rozpoczyna się okres rejestracji. Zgłoszenia 
muszą spełniać wszystkie wymagania turniejowe, zgodnie z wyszczególnienie, aby kwalifikować 
się do wygranej. Zgłoszenia, które nie są kompletne lub nie są zgodne z zasadami lub 
specyfikacjami, mogą zostać zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania Catan Studio. 
Nagroda składa się tylko z przedmiotów wymienionych jako nagroda. Wszystkie podatki 
federalne, stanowe i lokalne, w stosownych przypadkach, na Nagrodę są obowiązkiem 
zwycięzcy. Jeśli użytkownik korzysta z nieuczciwych metod lub w inny sposób próbuje obejść 
zasady, twoje przesłanie może zostać usunięte z uprawnień według własnego uznania Catan 
Studio.      

 
6. NAGRODY & KURSY. Zwycięzca turnieju każdy z nich wygra trofeum i awatar w grze CATAN 

Universe bez wartości handlowej i maksymalnej przybliżonej wartości detalicznej nie większej niż 
dziesięć euro (10 €). Rzeczywista/wyceniona wartość może się różnić w momencie przyznania 
nagrody. Nagroda(-y) i szczegóły nagrody zostaną określone wyłącznie przez Sponsora. Nie 
wolno zastępować nagród ani przenosić/przydzielać nagród innym osobom ani żądać 
ekwiwalentu pieniężnego przez zwycięzcę(-y), z wyjątkiem wyłącznego uznania Sponsora. Żadna 
różnica między podana przybliżona wartość detaliczna a rzeczywistą wartością nie zostanie 
przyznana. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej części nagrody nagrodą o 
równej lub większej wartości. Wszystkie koszty, podatki, opłaty i wydatki związane z jakimkolwiek 
elementem Nagrody, który nie został wyraźnie uwzględniony w regulaminie, są wyłączną 



odpowiedzialnością zwycięzcy. Zwycięzca otrzyma formularz podatkowy dla rzeczywistej 
wartości detalicznej Nagrody. Przyjęcie nagród oznacza zgodę catan Studio na wykorzystanie 
nazwiska, podobizny i wpisu zwycięzcy do celów reklamowych i handlowych bez dodatkowego 
odszkodowania, chyba że jest to zabronione przez prawo. Szanse na wygraną zależą od 
całkowitej liczby otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń. Nieodebrane nagrody nie zostaną 
przyznane. Nagroda składa się tylko z przedmiotów wymienionych jako nagroda. Wszystkie 
federalne, stanowe i lokalne podatki od Nagrody są obowiązkiem zwycięzcy. 

 
7. WYBÓR ZWYCIĘZCY I POWIADOMIENIE. Zwycięzca Turnieju zostanie wyłoniny na podstawie 

miejsca w turnieju. Turniej jest zgodny z aktualnymi zasadami gry planszowej CATAN 
wdrożonymi przez CATAN Universe. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, akceptują i 
akceptują Ogólne Zasady Gry zawarte w odrębnym dokumencie i załączone i zaakceptowane w 
niniejszym dokumencie.  

 
Zwycięzcy zostaną powiadomieni po zakończeniu Turnieju e-mailem na adres, który wjechali na 
Rejestracje do Turnieju w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od zakończenia Turnieju. Catan 
Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez zwycięzcę powiadomień z powodu 
spamu, wiadomości-śmieci lub innych ustawień zabezpieczeń zwycięzców lub za podanie przez 
zwycięzców nieprawidłowych lub w inny sposób niedziałających informacji kontaktowych. Jeśli 
nie można skontaktować się z wybranym zwycięzcą, nie kwalifikuje się do otrzymania nagrody w 
ciągu piętnastu (15) dni od wysłania powiadomienia o zwycięzcy lub nie zwróci w odpowiednim 
czasie wypełnionego i wykonanego oświadczenia oraz wydania, jeśli jest to wymagane, nagroda 
może zostać utracona, a alternatywny zwycięzca może zostać wybrany. 

 
 Otrzymanie przez zwycięzcę nagrody oferowanej w tym Turnieju jest uzależnione od 

przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji federalnych i stanowych. KAŻDE NARUSZENIE 
TYCH OFICJALNYCH ZASAD PRZEZ ZWYCIĘZCĘ (WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA 
SPONSORA) SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ TAKIEGO ZWYCIĘZCY NA ZWYCIĘZCĘ 
TURNIEJU, A WSZYSTKIE PRZYWILEJE JAKO ZWYCIĘZCA ZOSTANĄ NATYCHMIAST 
ZAKOŃCZONE.  

 
8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ CIEBIE. Przystępując do tego Turnieju, użytkownik rozumie, że 

CATAN Studio, każdy, kto działa w imieniu CATAN Studio lub jego odpowiednich licencjobiorców, 
licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy, będzie miał prawo, jeśli jest to dozwolone 
przez prawo, bez dalszego powiadomienia, przeglądu lub zgody na drukowanie, publikowanie, 
nadawanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie, na całym świecie we wszelkich mediach 
znanych lub w przyszłości i na całym świecie , wpis, w tym, bez ograniczeń, wpis i nazwisko 
zwycięzcy, portret, obraz, głos, podobiznę, wizerunek lub oświadczenia o Turnieju oraz 
informacje biograficzne, takie jak wiadomości, reklamy lub informacje oraz w celach handlowych, 
reklamowych, public relations, marketingowych i promocyjnych bez żadnych dalszych 
rekompensat.  

 
9. OGÓLNE WARUNKI. CATAN Studio zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do 

anulowania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia Turnieju, jeżeli, według własnego uznania, 
wirus, błędy, nieautoryzowana interwencja człowieka, oszustwo lub inne przyczyny pozostające 
poza jego kontrolą są uszkodzone lub wpłyną na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub 
prawidłowe prowadzenie Turnieju. W takim przypadku CATAN Studio może wybrać odbiorców 
spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych przed i/lub po (w stosownych 
przypadkach) działaniach podjętych przez CATAN Studio. CATAN Studio zastrzega sobie prawo 
do dyskwalifikacji każdej osoby, która manipuluje lub próbuje manipulować procesem wejścia lub 
działaniem Turnieju, wydarzenia lub strony internetowej lub narusza niniejszy Oficjalny 
Regulamin.       

 
10. PRYWATNOŚĆ. Ten turniej jest zgodny z polskim prawem ochrony prywatności.Turniej ten jest 

zgodny z prawem Unii Europejskiej (UE), w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych 2016/679 (RODO). Aby uzyskać informacje o tym, jak CATAN Studio 



wykorzystuje Twoje dane osobowe, zapoznaj się z jej Polityką prywatności, znajdującą się pod 
adresem: https://www.catanstudio.com/about-us/privacy-policy/. 

 
11. DOBROWOLNE WYCOFANIE. Uczestnicy mogą dobrowolnie wycofać się z tego turnieju w 

dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek kar pieniężnych lub prawnych.  
 

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI/ZWOLNIENIE. Wchodząc, użytkownik wyraża zgodę 
na zwolnienie i pociągnięcie do okazań CATAN Studio i jej spółek zależnych, podmioty 
stowarzyszone, agencje reklamowe i promocyjne, partnerzy, przedstawiciele, agenci, następcy 
prawni, cesjonariusze, pracownicy, urzędnicy i dyrektorzy z tytułu jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, choroby, obrażeń, śmierci, strat, sporów sądowych, roszczeń lub szkód, które 
mogą wystąpić, bezpośrednio lub pośrednio, spowodowane przez zaniedbanie lub nie, z: (i) 
udziału takiego uczestnika w Turnieju i/lub jego akceptacji, posiadania, wykorzystania lub 
niewłaściwego wykorzystania jakiejkolwiek nagrody lub jakiejkolwiek jej części; (ii) wszelkiego 
rodzaju awarii technicznych, w tym między innymi nieprawidłowego działania jakiegokolwiek 
komputera, kabla, sieci, sprzętu lub oprogramowania lub innego sprzętu mechanicznego; (iii) 
niedostępność lub niedostępność jakichkolwiek transmisji, telefonów lub usług internetowych; (iv) 
nieautoryzowana interwencja człowieka w jakiejkolwiek części procesu wejścia lub Turnieju; (v) 
błąd elektroniczny lub ludzki w administrowaniu Turniejem lub przetwarzaniu zgłoszeń.  

 
13. SPORY. Turniej ten podlega prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu Minnesota, bez 

względu na doktryny kolizyjne. Warunkiem uczestnictwa w tym Turnieju jest wyrażenie zgody na 
to, że wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć między stronami i przyczyny działania 
wynikające z niniejszego Turnieju lub z nim związane, będą rozstrzygane indywidualnie, bez 
uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego, wyłącznie przed sądem znajdującym się 
w Minnesocie, który jest właściwy. Ponadto w przypadku takiego sporu uczestnik w żadnym 
wypadku nie będzie mógł uzyskać nagród i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia 
roszczeń karnych, przypadkowych lub wynikających z szkód, w tym uzasadnionych honorariów 
adwokackich, innych niż rzeczywiste wydatki uczestnika (np. koszty związane z przystąpieniem 
do Turnieju, jeśli takie istnieją), a uczestnik zrzeka się wszelkich praw do pomnożonego lub 
zwiększonego odszkodowania.  

 
14. LISTA ZWYCIĘZCÓW. W przypadku nazwisk zwycięzców należy wysłać kopertę z wytłoczonym 

ostemplowaniem przez 31/12/2021 na adres: CATAN Studio DCWC 2021 Tournament - 
Attention: "Winner's List", Asmodee North America, c/o CATAN Studio, 1995 West County Road 
B2, Roseville, MN 55113 USA. Lista zwycięzców będzie dostępna po 22/11/2021. 

 
15. SPONSOR. Asmodee Ameryka Północna, Inc. (handel jako "CATAN Studio"), 1995 West County 

Road B2, Roseville, MN 55113 USA. Możesz skontaktować się z CATAN Studio w Unii 
Europejskiej opiekować się Asmodee SAS, 18, rue Jacqueline Auriol – Quartier Villaroy – BP 
40119, Guyancourt 78041, Francja. 

 
 
 


