
Regulamin „Otwartego - Nowodworskiego Turnieju FIFA 18” 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Organizatorem turnieju jest MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ŚWIT" NOWY DWÓR MAZOWIECKI.  

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i stosowania się do jego 

postanowień. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją zasad 

określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Termin turnieju: 23.09.2018 w godz. 12:00-17:30 

4. Miejsce turnieju: Nowy Dwór Maz. ul. Sportowa66, nowy budynek klubowy  

5. Maksymalna liczba uczestników to 64 osoby z czego 32 grające na PS4 i 32 na Xbox One 

(decyduje kolejność zgłoszeń). 

6. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. 

7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Organizatora, powstałe w 

trakcie turnieju z winy uczestnika. 

8. Za zniszczenie sprzętu Organizator nakłada na Uczestnika kary: 

a.  zniszczenie kontrolera do gry – 200 zł, 

b. zniszczenie konsoli do gry – 1200 zł, 

c. zniszczenie telewizora – 3000 zł. 

9. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania podczas turnieju, w szczególności do 

nieużywania wulgaryzmów i obrażania innych uczestników, w innym przypadku Organizator 

zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z turnieju.  

10. Uczestnik deklaruje, że nie jest pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jeśli 

taki przypadek zostanie wykryty w trakcie trwania turnieju uczestnik automatycznie zostaje 

wyrzucony z rozgrywek.  

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy 

osobiste Uczestników. 

12. Nagrodą Główną dla zwycięzcy Turnieju jest konsola PlayStation 4. 

 

II. System rozgrywek 

 

1. Mecze rozgrywane są na czterech stanowiskach: 

a. Dwa stanowiska wyposażone w konsole PlayStation 4, 

b. Dwa stanowiska wyposażone w Xbox One. 

2. Mecze rozgrywane będą w grze Fifa 18 z uwzględnieniem najnowszych składów. Uczestnicy 

mają do wyboru dowolną w grze drużynę poza drużynami: „Klasyczna 11”, „Światowa 11” 

oraz „Adidas All-Stars”. 

3. Uczestnicy mogą grać tymi samymi zespołami. 

4. Turniej rozgrywany jest w 4 zespołowych grupach, na zasadzie każdy z każdym. Z każdej 

grupy 2 najlepszych Uczestników awansuje do fazy pucharowej. W fazie grupowej remisy 

pozostają bez rozstrzygnięcia. W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanej przez 

graczy w pierwszej kolejności o awansie decyduje: bilans bezpośredniego pojedynku, 

następnie ilość bramek na + 

5. Grupy będą losowane w dniu Turnieju 



6. W fazie pucharowej Uczestnicy rozgrywają jeden mecz, a zwycięzca awansuje do kolejnego 

etapu turnieju.  

7. Mecze rozgrywane będą do rozstrzygnięcia, tj. w przypadku remisu o wygranej decyduje 

wynik serii rzutów karnych. 

8. Mecz przerwany z przyczyn nieleżących po stronie Uczestnika będzie niezwłocznie 

powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu gry. 

9. Zawody rozgrywane będą poprzez tryb „Szybka gra” – mecz towarzyski.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, Uczestnicy nie 

stosujący się do nich mogą być usunięte z turnieju. Uczestnik wywołany do zajęcia stanowiska 

musi być gotowy do gry w czasie 5 min, inaczej mecz zostanie rozstrzygnięty jako walkower 

dla Uczestnika oczekującego na rywala. 

11. Zmiany w trakcie meczu wprowadzane są tylko w przerwach gry tj. podczas rzutu z autu, 

rzutu wolnego itp. Uczestnik nie może wprowadzać zmian w trakcie akcji rywala, zatrzymanie 

gry w takim momencie skutkuje walkowerem na korzyść poszkodowanego. 

12. Mecz rozgrywany będzie z zastosowaniem poniższych zasad: 

a. Długość połowy meczu: 6 min. 

b. Szybkość gry: normalna. 

c. Poziom trudności: Legendarny. 

d. Kontuzje: włączone. 

e. Spalone: włączone. 

f. Kartki: włączone. 

g. Zagrania ręką: włączone 

h. Liczba zmian: 3. 

i. Sterowanie: dowolne. 

j. Kamera: telewizyjna lub inna odpowiadająca obu graczom.  

 

Ja, ………………………………………. Akceptuję regulamin „Otwartego Nowodworskiego Turnieju 

FIFA 18” odbywającego się w dniu 23.09.2018 w Nowym Dworze Maz. przy ul. Sportowej 66, KOD 

POCZTOWY i MIASTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki: 

- Załącznik nr 1 „Ochrona danych osobowych”. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Klub MKS „Świt Nowy Dwór 

Mazowiecki” ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Tel. 22 775 41 42 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie 

niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. 

3. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 z późn. zm., UODO), polskimi przepisami 

przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa 

oraz niniejszym Regulaminem.  

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w 

Turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 

dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do:  

a. dostępu do danych,  

b. sprostowania danych,  

c. usunięcia danych,  

d. ograniczenia przetwarzania danych,  

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

f. przenoszenia danych,  

g. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co 

uniemożliwi jednak udział w Turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o 



których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 

przesłane na adres Administratora. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem 

w Turnieju obejmuje także: 

a. publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany sposób będzie lista Uczestników.  

b. publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub 

rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych 

organizatora, a także reklamodawców i partnerów. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz 

udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba 

sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną      ……………………………………………………………………………………. 

                                               (czytelny podpis) 

 


