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Informacja prasowa 

 

Startuje nowa edycja T-Mobile Ligi 

Akademickiej z OMEN by HP 

Już po raz czwarty społeczność studencka stoczy 

emocjonujące pojedynki w popularne tytuły  

e-sportowe. W tym sezonie do grona partnerów 

wydarzenia dołączyła marka OMEN by HP. 
 
Warszawa, 26 marca 2019 roku – W poniedziałek, 25 marca br., ruszyła kolejna odsłona 
T-Mobile Ligi Akademickiej.  To największa w Polsce impreza na poziomie e-sportowym 
dedykowana studentom. Blisko 400 reprezentantów uczelni z całego kraju stanie do 
walki o tytuł Akademickiego Mistrza Polski oraz pulę nagród o wartości ponad 70 tys. zł. 
Niezapomniane wrażenia i emocje z gry zapewnią nowi partnerzy Ligi – RedBull oraz 
OMEN by HP, marka oferująca zaawansowane produkty dla graczy, od lat angażująca się 
w lokalne i międzynarodowe wydarzenia e-sportowe.  

- Zawsze staramy się być tam gdzie dzieją się rzeczy ważne. Kibicujemy drużynom, 

wspieramy profesjonalnych zawodników i dbamy o rozwój tych znajdujących się na 

początku swojej drogi. To oni inspirują nas do tworzenia urządzeń dzięki, którym mogą 

wygrywać – mówi Luiza Dzienkiewicz-Kobus, PS Marketing Manager, HP Inc Polska. 

 

W nowym sezonie imprezy uczestnicy zmierzą się w czterech znanych tytułach: League of 

Legends, StarCraft II, Overwatch oraz Rainbow Six Siege. Rywalizację otworzy pojedynek 

obrońców tytułu mistrzowskiego – Inżynierów z Politechniki Wrocławskiej z AGHresorami 

z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

 
Celem T-Mobile Ligi Akademickiej jest jednoczenie entuzjastów i fanów e-sportu ze 
środowiska studenckiego oraz tworzenie nowych obszarów promocji dla uczelni. Otwarta 
formuła pozwala na rywalizację graczy repezentujących różne umiejętności i 
doświadczenia. 

- Cieszymy się, że możemy stać się częścią wydarzenia, które wpisuje się w nasz sposób 
myślenia o e-sporcie. Liga Akademicka nie tylko kreuje pozytywny wizerunek sportów 
elektronicznych. Udział w lidze to także szansa na przejście z poziomu amatorskiego 
gracza do rozgrywek w profesjonalnych organizacjach gamingowych – dodaje Luiza 
Dzienkiewicz-Kobus. 
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Czwarty sezon T-Mobile Ligi Akademickiej będzie transmitowany przez siedem dni w 

tygodniu na kanale ligowym www.twitch.tv/ligaakademicka. 

 

Plan rozgrywek:  

 Poniedziałki i wtorki od godz. 19:00 – League of Legends 

 Środy od godz. 18:00 – StarCraft II 

 Czwartki i piątki od godz. 19:00 – Overwatch 

 Soboty i niedziele od godz. 18:00 – Rainbow 6: Siege 

Więcej informacji na temat T-Mobile Ligi Akademickiej na stronie internetowej oraz profilu 

ligi na Facebooku. 

 

O firmie HP 

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie 

ludzi. Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje drukarki, komputery osobiste, 

urządzenia mobilne oraz rozwiązania i usługi, które sprostają nawet najbardziej 

skomplikowanym wyzwaniom. Więcej informacji na temat HP (NYSE: HPQ) można znaleźć 

pod adresem www.hp.pl 

http://www.twitch.tv/ligaakademicka
http://www.ligaakademicka.pl/
http://www.facebook.com/LigaAkademicka
http://www.facebook.com/LigaAkademicka
http://www.hp.pl/

