
Regulamin I Edycji Turnieju "E-LIGA FIFA CUP” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w I Edycji Turnieju "E-LIGA FIFA CUP" 

organizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przy ul. Ignacego 

Paderewskiego 55, zwani w dalszej części Regulaminu „Organizatorami”. 

2. Udział Uczestnika w turnieju oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptację jego postanowień. 

3. Turniej organizowany jest w siedzibie szkoły przy ul. Okrzei 18 w Kielcach. 

§2 Informacje ogólne 

1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy w I Edycji Turnieju "E-LIGA FIFA CUP", który 

przeznaczony jest dla klas ósmych szkół podstawowych, którego eliminacje (jeżeli będzie 

bardzo dużo grup eliminacje odbędą się online), półfinał oraz finał odbędzie się w dniu 22 

kwietnia 2023 r. w siedzibie przy ul. Okrzei 18 w Kielcach. 

2. Turniej zostanie rozegrany w grze FIFA. 

3. Udział w turnieju jest bezpłatny 

4. Z danej szkoły w turnieju może wziąć udział maksymalnie po 5 osób.  

§3 Sprzęt 

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania własnych peryferii.  

2. Każdy zawodnik ma prawo na własną odpowiedzialność korzystać ze swojego prywatnego 

sprzętu - dotyczy to jedynie klawiatury, myszki, padów i słuchawek. Instalacja dodatkowych 

sterowników może odbyć się tylko za zezwoleniem i pod nadzorem organizatora oraz w czasie 

przez niego wyznaczonym. 

3. Gracze zobowiązani są do zachowania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest 

np. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów lub aktów agresji/wandalizmu. 

4.  Wszelkie zachowania mające na celu zakłócenie przebiegu gry, oszustwa skutkują 

natychmiastowym usunięciem drużyny z turnieju, a w przypadku zniszczenia 

odpowiedzialnością prawną i materialną. 

5. Przy stanowiskach do gry obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz posiłków. 

 

 

 



§4 Zapisy 

1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które spełniają następujące wymogi: 

 zawodnicy z klas ósmych szkół podstawowych, 

 posiadają zaproszenie na turniej (wszystkie klasy). 

 każdy gracz biorący udział w drugim etapie turnieju który nie ukończył osiemnastego roku życia 

musi wypełnić i dostarczyć podane zgody najpóźniej w dniu rozgrywek przed przystąpieniem 

do udziału w turnieju (zał. 1 i zał. 2). 

 w przypadku nie dostarczeniu dokumentów w podanym terminie drużyna zostaje 

zdyskwalifikowana. 

2. Zapisy trwają do 16.04.2023 r. 

3. Dopuszczalna ilość osób: 

 1 gracz główny 

 1 gracz rezerwowy 

4. Jeden gracz może reprezentować tylko jedną drużynę. 

5. Kapitan drużyny rejestruje zawodników swojej drużyny wypełniając formularz 

6. zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: https://konkursiwo.pl/fifa/. 

7. W zawodach mogą wystąpić tylko zawodnicy zgłoszeni uprzednio przez formularz zgłoszeń 

umieszczony na stronie wydarzenia: https://konkursiwo.pl/fifa/. 

8. Każdy członek drużyny ma obowiązek posiadać przy sobie dowód tożsamości/ legitymację 

szkolną. 

§5 System oraz przebieg turnieju FIFA 

1. Mecze rozgrywane są na PC, z padami 

2. Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym (grupy + drzewko turniejowe). 

3. W systemie ligowym każdy z członków grupy (A,B,C,D) rozegra po jednym meczu z 

pozostałymi. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy.  

W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 

0 za porażkę.). W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu 

bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę ilość zdobytych i 

straconych bramek. 

4. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single ellimination – przegrywający odpada. W 

przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to 

o awansie decydują rzuty karne. 

5. Losowanie miejsc w grupach, odbędzie się przed Turniejem. 

6. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony 

od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 



7. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 23 (wersja PC). 

8. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów. 

9. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest 

na WŁASNEJ połowie.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się 

do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym 

dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia. 

§6 Nagrody  

Nagrodą jest puchar turnieju oraz nagrody rzeczowe. 

§7 Pozostałe informacje 

1. Administratorem danych osobowych osób, zgłoszonych w celu wzięcia udziału w turnieju jest 

Organizator, tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego przy ul. Ignacego Paderewskiego 55. w 

Kielcach. 

2. Dokonanie zgłoszenia udziału w turnieju oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w celach 

przeprowadzenia turnieju, w tym na potrzeby kontaktu z graczem, wyłonienia zwycięzców oraz 

przekazania nagród w Loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która te 

dane podała przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Przystępując do rozgrywek gracz zobowiązuje się do przestrzegania punktów zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

4. Nad każdym meczem będą czuwać wyznaczone przez organizatorów osoby. Będą one 

obserwować rozgrywki pomiędzy uczestnikami, oraz zatwierdzać i przekazywać wyniki 

spotkań organizatorowi. 

5. Wszelkie wykorzystywanie błędów w grze (tzw. bugów) lub zakłócanie prawidłowości turnieju 

będzie karane dyskwalifikacją drużyny z turnieju. 

6. O wszystkich sprawach dotyczących turnieju nieopisanych w tym regulaminie decyduje 

Organizator. 

7. Przed meczem, po zalogowaniu się na konto, gracz zobowiązany jest do oddania wyłączonego 

telefonu do depozytu organizatora, gdzie zostanie on przechowany na czas rozgrywki. 

Kontakt do organizatora:  

kontakt@konkursiwo.pl  

konkursy.zdz@gmail.com 
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Załącznik numer 1 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka/wychowanka w turnieju I Edycji Turnieju 

"E-LIGA FIFA CUP"** 

Imię i nazwisko rodziców /opiekunów …………………………………....................................  

Adres ………………………………….............................. 

Tel. kontaktowy ……………………………………........ 

Oświadczenie Wyrażamy zgodę na udział mojego dziecka/wychowanka………………………. 

………………………………….... w turnieju e-sportowym – I Edycji Turnieju "E-LIGA 

DIDA CUP", który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r.. Jednocześnie oświadczamy, że nie 

będziemy rościć sobie prawa do odszkodowania od Organizatora w wyniku jakiegokolwiek 

urazu podczas Turnieju. Oświadczamy że, dziecko/wychowanek jest zdrowe i nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie 

wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

mojego dziecka/wychowanka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do 

odbioru dziecka/wychowanka ze szpitala. 

Data i podpis 

rodziców/opiekunów:........................………………………………………………... 

**- dotyczy osób niepełnoletnich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik numer 2 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

1. Niniejszym, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90 poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ja niżej podpisany/a 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego przy ul. 

Ignacego Paderewskiego 55.  w Kielcach., mojego wizerunku na warunkach określonych  

w niniejszej zgodzie. 

2. Zgoda obejmuje wyłącznie wizerunek mojego dziecka/wychowanka utrwalony w trakcie 

trwania I Edycji Turnieju "E-LIGA FIFA CUP" organizowanym przez Zakład Doskonalenia 

Zawodowego przy ul. Ignacego Paderewskiego 55. w Kielcach, odbywającym się w dniu 22 

kwietnia 2023 r.., niezależnie od formy utrwalenia (foto, video) i zostaje udzielona wyłącznie 

na czas trwania turnieju, z tym, że wizerunek już rozpowszechniony w tym okresie nie musi 

być usuwany z danego nośnika po jego upływie. 

3. Zgoda obejmuje takie formy publikacji wizerunku jak publikacja sprawozdawcza w  

Internecie,  w tym na portalach społecznościowych i stronie internetowej Zakład Doskonalenia 

Zawodowego. 

4. Wizerunek będzie wykorzystywany w materiałach, które w żaden sposób nie będą zawierały 

treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszały prawa, dobrych obyczajów, uczuć 

religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem. 

Imię i nazwisko uczestnika:........................................................................................................ 

Miejscowość, data i podpis uczestnika:..................................................................................... 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna**:....................................................................................... 

Miejscowość, data i podpis opiekuna**:..................................................................................... 

**- dotyczy osób niepełnoletnich 


