


Polsat Games
Polsat Games to kanał dla graczy tworzony przez graczy. Swój program
adresujemy do fanów esportu oraz gamingu. Codziennie serwujemy
wielkie emocje transmitując najlepsze turnieje w gry League Of Legends
oraz CS:GO. Pamiętamy również o publicystyce zapraszając do studia
legendy polskiej branży growej. Nie zapominamy o najmłodszych. Pasmo
“Po lekcjach” to bezpieczna rozrywka dla całych rodzin, a w programach
“Giereczkowo by day” oraz “Giereczkowo by night” prezentujemy najlepsze

gry. Dla tych, którzy chcą być na bieżąco z nowościami adresowane są
programy “Rock w grach”, czyli autorski program Remigiusza “Rocka”
Maciaszka oraz “Nowa gra+” z recenzjami gier. W programie “Faux Paux”
o świecie oraz branży gier opowiadają Radosław Nałęcz i Tadeusz
Zieliński. Z kolei Dawid Letachowicz w “Level 7” z humorem opowiada
o tym, co kręci nas graczy. Jesteśmy pewni, że oglądając Polsat Games
nasi Widzowie będą wiedzieć co jest grane.
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Rock w grach
Program jednego z najbardziej rozpoznawalnych Youtuberów w Polsce,
Remigiusza „Rocka” Maciaszka. „Rock w grach” to nowa wieczorna propozycja
w ofercie stacji. W programie Remigiusz „Rock” Maciaszek specjalnie dla widzów
Polsat Games będzie ogrywał najnowsze gry z kategorii „AAA”. Terminem tym
określa się gry z największymi budżetami produkcyjnymi, od których oczekuje się
najwyższej jakości i świetnych wyników sprzedaży.



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.



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.



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 wWarszawie.



Monster Hunter Stories: 
Ride On
Lute i jego przyjaciele mieszkają w wiosce Hakum, gdzie wybrane dzieci uczą się
najeźdźców. Ze względu na to, że jazda potworami jest umiejętnością tabu
w społeczeństwie pełnym łowców potworów, wioska Hakum jest odizolowana od
świata zewnętrznego i zachowuje tradycję konną w tajemnicy dla wszystkich,
z wyjątkiem kilku uprzywilejowanych osób.
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