
I szkolny turniej e-sportowy w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy 

Regulamin e-turnieju 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 . Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu. 

1.2 . Prawo do udziału w turnieju ma każdy uczeń oraz pracownik ZSB-E. 

1.3 . Gracz biorący udział w turnieju nie może być zbanowany. 

1.4 . Każda drużyna składa się z 5 osób, które są zgłaszane organizatorom 
turnieju. 

1.5 . Każdy gracz(zawodnik) może być członkiem tylko jednej drużyny. 

1.6 . Każda drużyna wyznacza osobę(kapitana)  do kontaktu z organizatorem 
oraz innymi drużynami. 

1.7 . Każda z drużyn musi posiadać indywidualną nazwę teamu. 

1.8 . Dopuszcza się używanie przez gracza własnej klawiatury, myszy 
i słuchawek. 

1.9 . Warunkiem uczestnictwa jest oddanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji turnieju (zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

1.10 Turniej odbędzie się w bud. B sala 202  dniach 11-12.04.2022r. w 
godzinach od 8.00 do 15.00. 

1.11 Zaplanowany jest streaming z turnieju na platformie TWITCH, link 
będzie udostępniony na szkolnej stronie WWW. 

1.12 Gramy w League of Legends. 

2. Zasady Fair Play 

2.1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i 
poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania będą 
wyciągnięte przez organizatora. 

2.2. Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, 
zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi 
skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne 
wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą 
skutkowały dożywotnim banem przez organizatora. 

2.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, 
drużyna może zostać zdyskwalifikowana. 

2.4. W turnieju zabrania się: 
- Grania na nielegalnych lub cudzych kontach, 
- Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę 
podczas gry, 
- Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających 
oryginalną wersję gry. 

 



I szkolny turniej e-sportowy w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy 

3. Struktura turnieju 

3.1 .Obowiązującym systemem rozgrywek jest system pucharowy 

3.2 .Drużyna, która spóźni się więcej niż 5 minut na ustalony termin meczu zostaje 
ukarana walkowerem. 

3.3 .Mapa jest wybierana przez kapitanów obu drużyn w wybrany przez nich 
sposób (komentarze, steam, na serwerze) 

3.4 .Przez cały przebieg meczu musi być ten sam skład drużyny, nie ma 
możliwości zamiany na gracza rezerwowego w czasie trwania meczu. W 
wyjątkowych sytuacjach losowych organizator  może udzielić na to zgodę. 

3.5 .Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji 
komputerów, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych 
ustawień. 

3.6 .Mecze rozgrywane będą na serwerach oferowanych przez szkołę. 

4 Postanowienia Końcowe 

4.1 .Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w 
Regulaminie turnieju. 

4.2 .Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego 
przebiegu turnieju. 

4.3 .Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 
Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe 
przed, podczas trwania turnieju i po. 

4.4 .W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest 
Organizator Turnieju. 

4.5 .Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator 
oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów 
zespołów. 

4.6 .Organizacja zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia drużyny z turnieju. 
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FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

Nazwa teamu: 

 

L.P. Imię, nazwisko gracza klasa Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych 

osobowych 

i wizerunkowych 

(podpis) 

1     

2     

3     

4     

5     

 


