
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin turnieju “Otwarty Turniej FIFA21” CWG 3.10 (niedziela) 

Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Otwartego 

Turnieju FIFA21 w ramach Czerwonackiego Weekendu Gamingowego, którego 

organizatorem jest Gmina Czerwonak oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 

AKWEN w Czerwonaku. 

2. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 

oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji 

postanowień Regulaminu. 

3. Turniej rozgrywany będzie w formule OPEN. Organizator nie przewiduje limitów 

wiekowych. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się do turnieju za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zapisów - Otwarty Turniej FIFA21 CWG 3.10 (niedziela)” 

oraz uiszczenia opłaty za turniej.  

5. Udział w Turnieju jest płatny: 

• w terminie do 18 września lub do wyczerpania limitu miejsc opłata – 25 zł, 

• przy dostępności miejsc w terminie od 19 września do 29 września lub 

wyczerpania limitu miejsc – 39 zł. 

6. Opłata następuje elektronicznie jako zakończenie procesu zapisów. 

7. Zaksięgowanie wpłaty na koncie jest równoznaczne z udziałem w turnieju pod 

warunkiem zmieszczenia się w limicie 128 uczestników.  

8. W zapisach obowiązuje kolejność przelewów wykonanych po zgłoszeniu uczestnika. 

9. Uczestnik po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz wpłacie, otrzyma 

wiadomość potwierdzającą udział w Turnieju. 

10. Maksymalna ilość uczestników to 128 osób, decyduje kolejność zapisów (kolejność 

wpłat na konto). 

11. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu 

pt. „Działania zabronione i kary”. 

12. Turniej zostanie rozegrany w dniu 3 października 2021 (niedziela) od godziny 13:00 

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 

3a. 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

14. Turniej FIFA21 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani 

jej licencjodawców. 

15. Organizator oświadcza, że Turniej zostanie przeprowadzony i zorganizowany 

według obowiązujących obostrzeń dot. organizacji Wydarzeń w związku z pandemią 

COVID-19. 

                                         

System rozgrywek  

 

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Maksymalna ilość graczy to 128 osób. 

2. Decyduje kolejność zapisów. Zamknięcie zapisów kończy ostatnia wpłata na konto 

zapisanej osoby w limicie miejsc lub dzień 29 września godz. 23:59. 



3. System rozgrywek: do 32 uczestników system podwójnej eliminacji, powyżej 32 

uczestników standardowy system pucharowy (system pojedynczej eliminacji) 

4. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne. 

5. Organizatorzy przewidują w klasyfikacji turnieju trofea sportowe dla 4 najlepszych 

zawodników oraz cenne nagrody dla pierwszej trójki.  

 

Rozgrywka Meczowa  

                                      

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA21 (wersja PS4) 

2. Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, w formacie mecz towarzyski. 

3. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy 

piłce i jest na własnej połowie. 

4. Zakaz gry drużynami Soccer Aid oraz Adidas All Star. 

5. 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.  

 

Ustawienia gry 

 

1. Ustawienia gry obowiązują dla wszystkich rozgrywanych spotkań. 

2. Długość połowy: 6 minut 

3. Poziom trudności: Klasa Światowa 

4. Szybkość gry: Normalna 

5. Kontuzje: Wył. 

6. Spalone: Wł. 

7. Kartki: Wł. 

8. Zagrania ręką: wył 

9. Stadion: dowolny 

10. Pogoda: dobra 

11. Pora dnia: dzień/noc 

12. Liczba zmian: 5 

13. Sterowanie: Dowolne 

14. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona  

 

Działania zabronione i kary 

 

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę: 

1. Celowe wyłączenie konsoli. 

2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane 

przeciwko innemu graczowi. 

3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala. 

4. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. 

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. Podczas rozgrywek Turnieju, Organizator może określić inne działania 

określające niesportową grę. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na 

sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej 

sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i 

sprawiedliwości. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w 

regulaminie oraz podejmowania decyzji takich jak: wstrzymanie rozgrywek, 



dyskwalifikacja zawodnika, wprowadzanie zmian w harmonogramie rozgrywek, 

rozstrzyganie sporów.  

2. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju. 

3. W kwestiach nie zawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny. 

4. Organizatorem turnieju jest Gmina Czerwonak oraz Centrum Rozwoju Kultury 

Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, a Administratorem Good Game Sp. z o.o. 

5. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez podmioty odpowiedzialne za organizacje Turnieju w celu jego skutecznego 

przeprowadzenia. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju 

Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. Jednocześnie informujemy, że dane nie 

będą przetwarzane w celach marketingowych, sprzedażowych bądź innych 

niezwiązanych z organizacją Turnieju.  

6. Każdy niepełnoletni z uczestników Turnieju musi posiadać pisemną zgodę rodzica 

na udział. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, z siedzibą przy ul. Leśnej 6, 

62-004 Czerwonak przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

uczestników imprezy, jak również informuje o przysługujących uczestnikom imprezy 

prawach z tym związanych.  

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w 

Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (dalej: „AKWEN”), e-mail: 

p.stanczak@akwenczerwonak.pl    

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Adrian Pawlak, adres e-mail: 

iod@akwenczerwonak.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

imprezy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ochrony przed potencjalnymi roszczeniami 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapewnienia komunikacji z Panią/ Panem -  na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacji obowiązków prawno-podatkowych – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

publikacji list startowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, informowania o innych 

wydarzeniach organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a 

RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania realizowanego 

na Podstawie Pani/ Pana zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług 

IT, z którymi współpracuje Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom 

świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie, bankom, podmiotom wspierającym 
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organizację wydarzenia, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest 

dla przykładu: Urzędom Skarbowym, Sądom, Komornikom. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

zawodach. Podanie danych w celu publikacji list startowych jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie będzie skutkować brakiem publikacji danych na liście startowej. Podanie danych 

w celu otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem 

otrzymywania tego typu informacji. 

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

8. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także 

prawo sprzeciwu w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa. 

9. Ponadto, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” 

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak  

e-mail: a.bednarek@akwenczerwonak.pl   

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.akwenczerwonak.pl,  

Media Społecznościowe: www.facebook.com/akwenczerwonak 

 


