Regulamin
Turniej FIFA20 2vs2
Zasady ogólne
1. Nazwa – „Turniej FIFA20 2vs2”
2. Data i miejsce – turniej rozpocznie się 08.08.2020 r. o godzinie 10:00 w Klubie MAYDAY,
ul. Perseusza 11, 67 - 200 Głogów.
3. Organizator – organizatorem turnieju jest Paweł Danielak „E-sport dla każdego” i Miejski
Ośrodek Kultury w Głogowie, koordynatorem z ramienia MOK jest Rafał Pawlak.
4. Partnerzy – partnerem turnieju jest sklep GamePro Głogów oraz Centrum Sportu
Amatorskiego – Patryk Skrzypczyk.
5. Regulamin – każdy uczestnik turnieju lub jego opiekun prawny zapoznaje się z
regulaminem turnieju „Turniej FIFA20 2vs2” oraz zobowiązuje się do stosowania jego
postanowień. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
6. Każdy uczestnik turnieju zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania „Regulaminu
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w
Głogowie w sali koncertowej Klubu MAYDAY, Głogów ul. Perseusza 11, w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze
znajomością i akceptacją zasad określonych w tym regulaminie.
7. Każdy uczestnik turnieju zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania „Regulaminu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie dotyczący zasad przebywania i korzystania z
pomieszczeń przeznaczonych do zajęć w KLUBIE MAYDAY Głogów ul. Perseusza 11,
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.” Udział w rozgrywkach jest
równoznaczny ze znajomością i akceptacją zasad określonych w tym regulaminie.
8. Limit miejsc w turnieju – 32 zawodników / zawodniczek (16 par). Gramy wyłącznie na
oryginalnej wersji gry FIFA 20 od EA Sports – platforma PS4. Turniej rozgrywany jest w
zwykłym trybie (szybki mecz), bez możliwości wybierania drużyn Adidas All-Star i MLS
All-Stars oraz reprezentacji krajów.
9. Kategoria turnieju – OPEN – w turnieju może wziąć udział praktycznie każdy, kto wyrazi
taką chęć, zapisze się, wypełni zgodę i potwierdzi uczestnictwo swoją osobą w dniu turnieju
do godz. 10:00. Osoby poniżej 16 roku życia muszą wypełnić zgodę wraz ze swoimi
rodzicami lub opiekunami prawnymi (obowiązkowy podpis rodzica lub osoby prawnej).
10. Zgłoszenia do turnieju (imię i nazwisko dwóch zawodników, nazwa drużyny klubowej)
należy przesyłać na adres e-mail: fifaglogow@gmail.com
do dnia 07.08.2020 r.
Nieobecność zgłoszonych uczestników w dniu turnieju (do godz. 10:00) skutkuje
wykreśleniem z listy uczestników.
11. Wpisowe – udział w turnieju jest bezpłatny.
12. Wykorzystanie wizerunku - zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji pozytywnego
wizerunku MOK, także w ramach informacji zamieszczanych na stronie internetowej
www.mok.glogow.pl oraz stronie na facebook.
13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju.

14. Turniej w żaden sposób nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA20 Global Series ani
sponsorowany przez Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawców.
Nagrody
15. Za udział w turnieju przewidziane są nagrody dla pierwszej trójki turnieju:
I miejsce: 2 x 150 zł (w bonach do salonów sieci EMPIK)
II miejsce: 2 x 100 zł (w bonach do salonów sieci EMPIK)
III miejsce: 2 x 50 zł (w bonach do salonów sieci EMPIK)
Struktura i harmonogram turnieju
16. Turniej rozpoczynamy 8 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00.
17. Harmonogram turnieju:
09:30 – 10:00 – rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 – przywitanie uczestników turnieju i krótkie wprowadzenie
10:30 – 10:45 – losowanie grup eliminacyjnych (czytaj punkt 18)
10:45 – 11:00 – przerwa (uzupełnienie grup po losowaniu)
11:00 – 15:00 – mecze grupowe
15:00 – 15:45 – mecze ćwierćfinałowe
15:45 – 16:10 – mecze półfinałowe
16:10 – 16:30 – mecz o 3 miejsce
16:30 – 16:50 – finał turnieju
16:50 – 17:10 – zakończenie turnieju i rozdanie nagród
18. Jeśli po 90 minutach wynik będzie remisowy (z wyłączeniem meczów grupowych),
rozpoczynamy rzuty karne (bez dogrywki).
19. Harmonogram turnieju, a zwłaszcza jego godziny mogą ulec zmianie np. w związku ze
zgłoszeniem się do turnieju mniejszej ilości uczestników niż 40 lub potrzeby rozegrania w
danym meczu rzutów karnych.
20. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia losowania grup (on-line) i ich
uzupełnienia przed turniejem, w celu zminimalizowania czasu organizacji całego turnieju.
System rozgrywek i ustawienia gry
21. Turniej rozgrywany będzie na konsolach PS4. Używane mogą być wyłącznie akcesoria
przygotowane przez organizatora turnieju.
22. Uczestnicy turnieju mają możliwość wyboru dowolnej drużyny klubowej, z wyłączeniem
drużyn Adidas All-Star i MLS All-Stars oraz reprezentacji krajów.
23. Zawody rozgrywamy 2 vs 2 w trybie – mecz towarzyski – dowolnymi drużynami
klubowymi.
24. Turniej rozgrywany będzie systemem 4 grup. Losowanie grup przeprowadzi organizator
turnieju lub osoba przez niego wybrana. W każdej grupie wystąpi po 4 pary zawodników.
Każdy z nich rozgrywa 3 mecze w fazie grupowej. Do kolejnej rundy awansują po dwie
pary najlepszych zawodników z każdej grupy. W następnych etapach turniej prowadzony
będzie systemem k.o. (ćwierćfinał, półfinał, mecz o 3 miejsce, finał). Na tym etapie
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rozgrywek w przypadku remisu następują rzuty karne, za wyjątkiem meczu o 3 miejsce i
finału, gdzie dogrywka będzie obowiązywać.
Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie bezzwłocznie
powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.
Długość połowy – 4 minuty
Poziom trudności: klasa światowa
Szybkość gry: normalne
Kontuzje: włączone
Spalone: włączone
Kartki: włączone
Zagrania ręką: włączone
Składy: offline
Liczba zmian: 3
Pogoda, stadion oraz sterowanie: dowolne
Kamera: domyślna
Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i
jest na własnej połowie.
Ustawienia gry będą takie same na wszystkich stanowiskach.

Zakazane zachowanie uczestników turnieju
39. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora.
40. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko
innemu graczowi.
41. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
42. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.
43. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z w/w 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 turnieju organizator może określić inne działania określające niesportową grę.
Celem organizatora jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla
wszystkich zasadach.
Informacje dodatkowe
44. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z turnieju jeśli będzie arogancki w
stosunku do innych graczy lub organizatorów, będzie próbował oszukiwać oraz nie
okazywać szacunku dla organizatorów turnieju i swoich rywali.
45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy
osobiste uczestników turnieju.
46. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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),
artykułu 13:

Pkt.1
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (MOK) ul.
Plac Konstytucji 3 Maja 2. Kontakt możliwy jest pod numerem tel. 76 833 65 71
b) W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): Tomasz Wadas tel. 509 737 586 lub e-mail: iod@glogow.org
c) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zajęć sekcji MOK i MCK Mayday.
Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: *zgoda.
d) Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit. f (prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią).
e) Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych przez
MOK, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
f) Informacje o zamiarze przekazywania Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej: Dane nie będą przekazywane.
Pkt. 2
a) Dane przechowywane będą przez okres: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt. 1 lit. c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
b) Ma Pan/i prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
c) Ma Pan/i prawo: do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
e) Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.
f) Pan/i dane osobowe niepoddawane są zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
* Art. 6 pkt 1 lit. a) RODO - zgoda

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU
ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

Regulamin
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie dotyczący zasad przebywania i korzystania z
pomieszczeń przeznaczonych do zajęć w KLUBIE MAYDAY, Głogów, ul. Perseusza 11.

