
Zasady konkursu „Wygraj Days Gone, RAGE 2 lub Mortal
Kombat 11!”

1. Konkurs trwa od 27.04.2019 do 14.05.2019 (23:30).
2. Sponsorem nagród jest sklep Exgames.pl.
3. W konkursie zostanie ogłoszonych trzech zwycięzców (miejsce 1-3), a każdy z nich 

otrzyma po jednej nagrodzie. Osoba, która zajmie 1 miejsce otrzyma możliwość wyboru 
jednej z następujących gier jako swojej nagrody (na dowolną platformę z dostępnych 
aktualnie w ofercie sklepu internetowego Exgames.pl): Days Gone, RAGE 2, Mortal 
Kombat 11. Osoba, która zajmie miejsce 2, otrzyma możliwość wyboru jednej z dwóch 
pozostałych gier (na dowolną platformę z dostępnych aktualnie w ofercie sklepu 
internetowego Exgames.pl). Osoba, która zajmie miejsce 3, otrzyma grę (na dowolną 
platformę z dostępnych aktualnie w ofercie sklepu internetowego Exgames.pl), która nie 
została wybrana przez pozostałych zwycięzców. 

4. O zwycięstwie decydują najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe (wg. jury 
konkursu) oraz spełnienie pozostałych wymagań konkursu, które są wymienione na stronie 
konkursowej (https://gameshunt.pl/konkurs-dg-r2-mk11/) .

5. Komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe można napisać tylko raz. 
6. Zabronione jest stosowanie multikont. 
7. Aby napisać komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, wymagane jest posiadanie 

konta w usłudze Disqus. 
8. Zwycięzcy zostaną wybrani do dnia 17.05.2019 - jeden z moderatorów komentarzy na 

GamesHunt.pl udzieli odpowiedzi na zwycięskie komentarze, informując ich autorów o 
wygranej. 

9. Zwycięzcy mają 3 dni (liczone od momentu dodania odpowiedzi na zwycięski komentarz 
przez moderatora GamesHunt.pl informującego o wygranej) na przesłanie GamesHunt.pl 
danych do wysyłki nagrody poprzez zakładkę kontakt. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy 
wiadomości, to wybierzemy inny komentarz.

10. Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców w terminie do 7 dni roboczych od momentu 
otrzymania przez GamesHunt.pl danych do wysyłki. Podane dane zostaną wykorzystane 
tylko i wyłącznie do wysłania nagrody. 

11. Aby zwycięzcy zostali wyłonieni, w konkursie musi wziąć udział co najmniej 50 osób. Jeśli 
w konkursie weźmie udział mniej niż 50 osób, to zostanie on anulowany. 

12. Przed wydaniem nagrody, zwycięzcy zostaną dokładnie zweryfikowani. W przypadku 
niespełnienia któregokolwiek z wymagań konkursu, nagroda zostanie przekazana innej 
osobie. 
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