REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU FIFA 18
1. Postanowienia ogólne
a. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Otwartego Turnieju FIFA
18, który odbędzie się 25 sierpnia w sobotę w Galerii Handlowej Gemini Park Tychy
b. Organizatorem turnieju jest firma GetHero sp. z o. o.
c. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego
przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
d. Udział w Turnieju jest otwarty. Zgłoszenia należy składać w Strefie Gamingowej w Galerii
Handlowej Gemini Park Tychy w terminie 25 sierpnia od godz. 9:00 do 25 sierpnia godz. 13:00 .
Maksymalna ilość uczestników to 64 osób decyduje kolejność zapisów.
e. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione kontrolery i
rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).
f. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania
zabronione i kary”.
g. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. System rozgrywek
a. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Mecze rozgrywane są na konsolach PlayStation 4.
b. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. Obowiązuje system jednego meczu –
przegrywający odpada.
c. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o
awansie decydują rzuty karne.
d. Losowanie drabinki turnieju odbędzie się w dniu Turnieju.
e. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od
stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

3. Rozgrywka meczowa
a. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 18 (wersja PlayStation 4).
b. Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi.

4. Ustawienia gry
a. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
· Długość połowy: 5 minut
· Poziom trudności: Legendarny
· Szybkość gry: Normalna
· Kontuzje: Wył.
· Spalone: Wł.
· Kartki: Wł.
· Zagrania ręką: wył
· Liczba zmian: 3
· Sterowanie: Dowolne
· Kamera: Współpraca.
Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona

5. Działania zabronione i kary
a. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
· celowe wyłączenie konsoli lub telewizora
· niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu
graczowi
· włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala
· gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania
korzystnego wyniku
· oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu
b. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez
jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie,
przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.
c. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.
d. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich
zasadach. Mają na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów
postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie
poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju
powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach
zdanie Organizatora jest najważniejsze.
e. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.

6. Nagrody
a. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w Finale Organizator przewidział następujące nagrody: ·
· I miejsce: Mega zestaw gracza – myszka premium, klawiatura, mega podkładka, plecak
· II miejsce: Zestaw gracza – myszka gamingowa, podświetlana podkładka, plecak
· III miejsce: słuchawki gamingowe, plecak

7. Postanowienia końcowe
a. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim
przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.

OTWARTY TURNIEJ FIFA 2018 KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam swój udział w Turnieju FIFA 18
1. Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………

2. Telefon kontaktowy …………….………………………………………………………………
3. Data urodzenia

………………….……………………………………………………………

4. PESEL:

…………………………………………………………………………………….

5. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w turnieju.
7. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz wielokrotne i nieograniczone w
czasie rozpowszechnianie tych zdjęć przez organizatorów imprezy.
8. Ja, niżej podpisany oświadczam iż:
- biorę udział w rozgrywkach I Otwartego turnieju FIFA 18 na własną odpowiedzialność oraz zostałem
poinformowany i przyjmuję do wiadomości iż, Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej,
cywilnej i moralnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz
skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
- zostałem poinformowany iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne
uczestników poniesione podczas trwania rozgrywek.
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze
mnie dobrowolnie, tj. nazwiska i imienia, daty urodzenia, adresu zamieszkania lub pobytu, numeru
PESEL, stanu zdrowia, do celów organizacyjnych.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Czytelny podpis uczestnika
…………………………………

OTWARTY TURNIEJ FIFA 2018 ZGODA RODZICÓW
(wypełniają rodzice tylko niepełnoletnich uczestników turnieju)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………………

Pesel

………………….……………………..

w Otwartym Turnieju FIFA 18, który odbędzie się 25 sierpnia w Galerii Handlowej Gemini Park Tychy.
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tym turnieju.
W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka.

Imię i nazwisko rodzica
……………………………………..
Adres
……………………………………..
……………………………………..
Tel.

Czytelny podpis rodzica

.……………………………………..

.……………………………………..

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a ________________________, niniejszym:
wyrażam nieodwołalną, nieodpłatną zgodę na wykorzystanie moich dóbr osobistych w postaci wizerunku,
utrwalonego na fotografii wykonanej w ramach oraz w związku z eventem w Tychach w dniach 20.08.2018 25.08.2018 roku oraz na przetwarzanie danych osobowych przez GetHero sp. z o. o.
Zgoda jest udzielana na zasadach wskazanych poniżej1:
a.

w związku oraz na potrzeby informowania o akcji promocyjnej, konkursowej Monte Team Snack
organizowanej przez Spółki, w tym w szczególności informowania o evencie organizowanym przez
Spółki,
b. bezwarunkowo i niezwłocznie; ze skutkiem rozporządzającym z chwilą faktycznego przyjęcia utworu w
całości lub części przez Spółki,
c. z prawem udzielania dalszej licencji,
d. do nieograniczonego w czasie i w miejscu korzystania i rozporządzania przez Spółki, w kraju i za granicą,
w tym na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu wyrażania zgody, w tym w szczególności w
zakresie:
▪ wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w tym zakresie
prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, w tym
w szczególności na stronie internetowej Spółek, portalach społecznościowych (m.in. facebook,
instagram, twitter), a nadto w materiałach marketingowych, gazetach, czasopismach,
▪ wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,;
▪ publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów w tym publicznego udostępniania
utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
▪ wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą; wydawania i rozpowszechniania; wprowadzania do
pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Internet;
▪ tłumaczenia, przystosowywania, zmiany lub jakichkolwiek innych zmian w utworach bez
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zgód i zezwoleń.
e.

Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Turniejem jest spółka
GetHero. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Turnieju oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez
GetHero sp. z o. o. wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju. Dane
mogą być przetwarzane w innych celach, jeżeli na takie wykorzystanie odrębną zgodę wyrazi
Uczestnik. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych w Turnieju będzie przeprowadzane wyłącznie przez
spółkę GetHero sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Buforowej 4e we Wrocławiu,
KRS: 0000226250 NIP: 6422878449

_________________________________
/podpis i data/

1

W zakresie, w jakim wykonane zdjęcie stanowić będzie utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stanowi licencję udzielaną na warunkach poniżej wskazanych, niniejsza zgoda stanowi
licencję udzielaną na warunkach wskazanych powyżej.

