
REGULAMIN II TURNIEJU eSPORT FIFA18 

Stowarzyszenie Moja Polska, Zamłynie 51, 32-046 Skała 

1. Regulamin jest własnością Stowarzyszenia Moja Polska, który jest Organizatorem turnieju. 

2. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu, z którym każdy 

uczestnik musi się zapoznać przed przystąpieniem do turnieju. 

3. Wymagane jest pisemne potwierdzenie akceptacji regulaminu, które nastąpi przy rejestracji 

zawodników w dniu turnieju (21.04). Za osoby niepełnoletnie akceptację regulaminu winien 

podpisać Rodzic lub Opiekun prawny. 

4. Turniej rozgrywany jest w trybie offline. 

5. W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie, a osoby niepełnoletnie, mające minimum 5 lat, 

za pisemną zgodą rodzica. 

6. Wpisowe wynosi 10zł. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma posiłek 

regeneracyjny i napój! Całe wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody i organizację 

turnieju. 

7. Organizator decyduje o liczbie uczestników turnieju. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie danych poprzez okazanie dokumentu tożsamości.  

8. Zapisać na turniej można się 

a. Online: 

i. pod adresem http://moja-polska.org/turniej/rejestracja.html  

ii. przez wiadomość na profilu FaceBook Stowarzyszenia 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMojaPolska/ 

iii. przez wiadomość email na adres rafal@moja-polska.org 

b. W punktach zapisu: 

i. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 

99, w godzinach 7:30 do 16:00 

9. Po zapisie osoba zobowiązuje się do zapłaty wpisowego do 20 kwietnia 2018 r. przelewem 

(przez formularz rejestracyjny http://moja-polska.org/turniej/ lub na konto 96 1140 2004 0000 

3702 7672 4839) lub gotówką w punktach zapisu.  

W przypadku braku wpłaty zapis zostaje anulowany. 

10. Turniej rozgrywany będzie w dniu 21.04.2018 od godziny 10:00 na konsolach Xbox One w 

małej sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach. 

11. Formuła rozgrywek, liczba grup i faz pucharowych będzie zależała od liczby zgłoszonych 

zawodników i zostanie ogłoszona dzień przed turniejem na stronie 

http://moja-polska.org/turniej. 

12. W przypadku remisu uwzględnia się liczbę goli strzelonych na wyjeździe. 

13. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie 

powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 
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14. Ustawienia gry: 

✓ Czas gry w fazie grupowej i pucharowej: 5 minut połowa 

✓ Kartki: włączone 

✓ Kontuzje: wyłączone 

✓ Spalone: włączone 

✓ Zagrania ręką: wyłączone 

✓ Szybkość gry: normalna 

15. Przed meczem, po wyborze drużyny gracze mają minutę czasu na zmianę składu, taktyki, 

formacji i ustawień kontrolera. 

16. Mecze rozgrywane będą w godzinach podanych przez Organizatora w harmonogramie 

Turnieju. W przypadku niestawienia się na mecz obowiązuje tzw. „walkower” , tzn. osoba, 

która się nie stawiła, przegrywa mecz wynikiem 0:3. Dopuszczalny czas spóźnienia wynosi  5 

minut. 

17. Nagrody. Pełna lista nagród zostanie ustalona i opublikowana wraz z formułą rozgrywek 

przed rozpoczęciem turnieju na stronie http://moja-polska.org/turniej. 

18. Jakiekolwiek oszustwa, niewłaściwe zachowanie będzie karane wykluczeniem z turnieju. 

19. Gracze mogą grać na swoich padach po konsultacji z Organizatorem. 

20. W przypadku sporów między graczami, stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju. 

21. Wszelkie problemy i zapytania nie ujęte w Regulaminie należy zgłaszać na miejscu 

Organizatorowi Turnieju. 

22. Decyzje podejmowane przed Organizatora są ostatecznie i nie podlegają dyskusji. 

23. Organizator ma prawo do zmiany formuły rozgrywek, wykluczenie z turnieju uczestnika bez 

uzasadniania decyzji. 

24. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w celach 

organizacyjnych i informacyjnych. 

25. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, 

Gminę Iwanowice oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w celach 

informacyjnych i reklamowych Turnieju, na wszystkich polach eksploatacji. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
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