
REGULAMIN  
Mistrzostwa Czeladzi FIFA 18 

o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem „Turnieju FIFA 17” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „MOSiR” oraz 

Miasto Czeladź 
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Turnieju  
3. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości.  

II. DATA I MIEJSCE TURNIEJU  
 - 14.04.2018 (sobota) - godzina 09:00 
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „MOSiR” w Czeladzi przy ul. Sportowa 2   

III. UCZESTNICY TURNIEJU  
1. W Turnieju może wziąć udział każda osoba, posiadająca polskie obywatelstwo, z wyjątkiem 

osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”).  
2. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również 

danych przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Turnieju w bazie danych 
Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia 
Turnieju zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach 
marketingowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego 
Turnieju jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Uczestnik ma prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do 
żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Turnieju 
jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.  

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Turnieju. Za dane osobowe Organizator przyjmuje: 
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), nr telefonu oraz adres e-mail 
(nieobowiązkowe).  

4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w 
turnieju 

IV. ZASADY OGOLNE TURNIEJU  
1. Aby wziąć udział w Turnieju należy dokonać zapisu wysyłając Maila ze swoim imieniem i 

nazwiskiem oraz numer telefonu na adres email : fifamosirczeladz@gmail.com.  
Zapisy będą przyjmowane od 20.03 do 11.04. 

2. Rozgrywki odbędą się na konsolach Sony PlayStation 4, dedykowanych padach oraz grze 
FIFA 17 dostarczonych przez Organizatora.  

3. Turniej jest promocją Miasta Czeladź.  
4. Turniej organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.  
5. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)  
6. Każdy Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

przestrzegania.  
7. Uczestnik Turnieju ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych 

osobowych.  
8. Organizator wskazuje Koordynatora Turnieju (dalej „Koordynator Turnieju”), 



którego zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Turnieju.  
9. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest osobiste stawienie się na miejsce przeprowadzenia 

Turnieju, które wyznaczy Organizator, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Turnieju.  
10. Uczestnik ma obowiązek stawić się przy swoim stanowisku Turniejowym najpóźniej 5 minut 

przed Turniejem, które wyznaczy Organizator, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem 
Turnieju. 

V. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU 
1. Rozgrywki będą odbywały się systemem grupowym lub drabinki WB LB  
2. Każdy uczestnik gra drużyną przez siebie wybraną spośród istniejących. (Zablokowane – 

Złota 11, itp. Itd.) 
3. Każdy mecz rozpoczyna się na sygnał wskazany przez Koordynatora Turnieju.  
4. Na mecz składają się 2 połowy, każda trwa 6 minut.  
5. W drodze eliminacji wyłonionych zostanie 4 graczy przystępujących do rywalizacji w 

półfinałach.  
6. Na mecz finałowy składają się 2 połowy, każda po 6 minut.  
7. W przypadku remisu następują rzuty karne.  
8. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Partnera 

Turnieju, będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu 
przewidzianym dla danej tury.  

9. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada 
Koordynator Turnieju.  

10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Organizatora lub 
Koordynatora Turnieju.  

11. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja - jest 
równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych 
rozgrywkach.  

12. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje 
dyskwalifikacja uczestnika.  

13. Wyżej wymienione punkty mogą ulec zmianie nawet w dniu turnieju. Ze względu 
na nie pewną ilość uczestników w turnieju  

VI. NAGRODY I UPOMINKI  
• I miejsce: Konsola Sony PlayStation 4 PRO 1TB + Puchar  
• II miejsce: Głośnik bezprzewodowy JBL charge 3 + Puchar  
• III miejsce: Słuchawki Playstation 4 Wireless + Puchar 
• IV miejsce: Kontroler Dualshock Playstation 4 + Puchar 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin Turnieju dostępny jest w siedzibie Organizatora.  
2. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodzie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego.  
3. Upominki i nagroda nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.  
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Turnieju powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty zakończenia Turnieju. Organizator jest zobowiązany 
do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.  

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Turnieju będą rozpoznawane przez rzeczowo i 
miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


