
REGULAMIN TURNIEJU 
GIER FIFA19 

 
 

§1    INFORMACJE OGÓLNE 

 
1/ Organizatorem turnieju gier „FIFA 19” zwanego dalej "Turniejem", jest Samorządowe 
Centrum Kultury (dalej SCK), adres: Spacerowa 7, 26-026 Morawica, zwana dalej 
„Organizatorem”. 
2/ Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 
„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
3/ Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540). 
4/ Turniej odbędzie się w Kinie za Rogiem w dniu 13 stycznia 2019r. w godzinach od 
16:30 do 18:30, zgodnie z harmonogramem stanowiącym odrębny załącznik do 
regulaminu.  
6/ Nad całością Turnieju i jego prawidłowym przebiegiem czuwa Prowadzący 
wyznaczony przez Organizatora.  
7/ Zmagania turniejowe będą się odbywały na konsoli xBox One oraz grze FIFA 19. 
Zwane dalej rozgrywki turniejowe. 
8/ Uczestnik Turnieju (zwany dalej Uczestnikiem) ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
treść i prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. 
 
§2  
WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 
1/ Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest ukończenie 8 lat (najmłodszy z rocznika 
2011) i nie więcej niż 18 lat (najstarszy z rocznika 2001), zarejestrowanie się na listę 
Uczestników, która będzie prowadzona na miejscu zawodów. 
Rodzice lub opiekunowie prawni muszą podpisać zgodę na uczestnictwo w turnieju 
dziecko oraz oświadczenie RODO. 
Liczba uczestników ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Samorządowe Centrum Kultury 

pod numerem telefonu (41) 3114691 wew. 306. 

2/ Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Turnieju. 

 
§3  
ZASADY TURNIEJU 
1/ Rozgrywki będą odbywały się systemem pucharowym 
2/ Zmagania turniejowe dla każdego z Uczestników są rozgrywane za pośrednictwem 
jednej, dowolnie wybranej przez uczestnika drużyny. 
3/ Przed rozpoczęciem turnieju, następuje losowanie par turniejowych, przy użyciu 
koszyka. W kolejnych rundach, gracze przypisywani są do siebie drabinkowo.  
4/ Każdy mecz rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez 2 graczy wszystkich 
ustawień kontrolera. 
5/ W przypadku remisu następują rzuty karne. Awansuje do następnej rundy zwycięzca 
rzutów karnych. 



6/ Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie 
bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej 
tury. 
7/ W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo 
posiada osoba Prowadząca Turniej. 
8/ W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do 
Prowadzącego. 
9/ Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest 
równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych 
rozgrywkach. 
10/Zabronione jest: 
a) używanie tzw,. starego systemu obrony, 
b) używanie automatycznej siły podań, 
c) aktualizowanie składów i formy, 
11/ Ustawienia stałe: 
a) czas meczu : 5 minuty (lub więcej - dostosowane do liczy uczestników), 
b) kamera domyślna, 
c) włączone kontuzje, 
d) pogoda losowa. 
12/ W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje 
dyskwalifikacja Uczestnika. 
 
§4  
NAGRODY 
Za zajęcie czterech pierwszych miejsc organizator przewidział gadżety promocyjne 
Miasta i Gminy Morawica. które zostaną wręczone bezpośrednio po każdej zakończaniu 
Turnieju.  
 
§5  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1/  
Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników na potrzeby  
udziału w Turnieju jest Samorządowe Centrum Kultury (dalej SCK), adres: Spacerowa 7, 
26-026 Morawica  
2/ Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Turnieju, w tym wydania 
nagród  
3/ Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z 
przeprowadzaniem Turnieju znajduje się w Załączniku do Regulaminu. 
 
 

Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie 
decyduje organizator. 


