
>>



Polsat Games
Polsat Games to stacja dla osób interesujących się grami komputerowymi. To kanał stworzony z myślą o graczach, ale skierowany nie tylko do fanów gier komputerowych czy 
esportu, ale również do pasjonatów nowych technologii i animacji. W ramówce stacji znajdą się autorskie programy gamingowe, transmisje z turniejów e-sportowych, japońskie 
seriale animowane oraz programy dokumentalne.
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Faux Paux
Program nadawany na żywo prosto ze studia Polsat Games, w którym zobaczymy znany już z programu Deja Vu duet Radka Nałęcza i Tadeusza Zielińskiego. W każdy poniedziałek 
po godzinie 20:00 widzowie poznają najnowsze wieści ze świata gier. Dowiedzą się co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w branży gier wideo, na jakie nowości warto czekać, a także 
jakie imprezy będą miały miejsce w najbliższym czasie. Pokażemy relacje z wydarzeń, które się ostatnio odbyły. Nie zabraknie również gości, którzy razem z gospodarzami programu 
skomentują temat wydania. Faux Paux jest jednocześnie transmitowany na kanale YouTube oraz w serwisie Twitch, a widzowie mają możliwość dzielenia się komentarzami,  
z których najbardziej interesujące są cytowane na antenie. Autorami formuły programu są sami prowadzący.



League of Legends European Championship
Najwyższa klasa europejskich ligowych rozgrywek League of Legends tylko w Polsat Games! W rozgrywkach bierze udział 10 organizacji, między innymi G2 Esports, Vitality, Rogue 
oraz SK Gaming. Te drużyny z pewnością przykują uwagę polskich fanów esportu, ponieważ w każdej z nich znajdziemy reprezentanta naszego kraju. W LEC wystąpi czwórka 
Polaków, będą to Marcin “Jankos” Jankowski, Mateusz “Kikis” Szkudlarek, Oskar “Selfmade” Boderek i Jakub “Jactroll” Skurzyński.   



Ekstraklasa Games
Jeśli jesteś fanem gry FIFA 19, nie możesz tego przegapić! Od 30 marca na antenie Polsat Games faza ligowa Ekstraklasa Games, ligi partnerskiej EA Sports – Official League 
Qualifier. To jedyny polski turniej dający możliwość walki o punkty w rankingu FIFA 19 Global Series, dzięki którym można awansować na FIFA eWorld Cup 2019. Rozgrywki 
Ekstraklasa Games są realizowane w studiu Polsat Games, a transmisja będzie równolegle dostępna w serwisie Twitch. 



LoLek i Kawunia
W audycji „LoLek i Kawunia” eksperci wraz z zaproszonym gościem specjalnym podsumują cotygodniowe zmagania drużyn w Ultralidze. Oprócz rodzimych rozgrywek w League of 
Legends nie zabraknie także rozmów o najważniejszych ligach „LoL-a” na świecie. Program prowadzi Daniel Pastusiak - komentator, influencer i ekspert League of Legends, twórca 
i prowadzący popularnych programów publicystycznych w polskim e-sporcie (m.in. „Janusze esportu” czy „Obszar Bombowy”). W swojej karierze komentował m.in. dwie edycje 
Mistrzostw Świata, Mistrzostwa Polski i szereg innych turniejów z polskiego podwórka.



Po Lekcjach
Znani z grania w Internecie - Karolina „Namu” Górczana i Mateusz „Brzoza” Brzeziński tworzą wybuchowy duet także w telewizji. Oboje kochają gry i będą starać się tą miłością 
zarazić młodszych widzów. W programie „Po lekcjach” prowadzący sprawdzają swoją zręczność i kreatywność w grach serii Lego, a także opowiedzą historie z mnóstwem 
niespodziewanych zwrotów akcji. Program „Po lekcjach” to telewizyjna adaptacja kultowego wśród najmłodszych formatu „let’s play”, w którym prowadzący przechodzą gry wideo 
i dzielą się wrażeniami z rozgrywki na bieżąco. Stworzone z myślą o całej rodzinie gry logiczno-zręcznościowe z serii Lego zostaną w programie rozłożone na czynniki pierwsze,  
a Karolinie i Mateuszowi nie umknie żadna przygotowana przez twórców łamigłówka.



ULTRALIGA: League of Legends
Najlepsi polscy zawodnicy League of Legends walczą o pulę nagród wynoszącą 100 000 złotych i gwarantowane miejsce w EU Masters w oficjalnej lidze regionalnej LoL-a. 
Transmisja na żywo z komentarzem i analizą prosto z dedykowanego esportowi obiektu w Warszawie.
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