
Gdynia, 16.05.2019 

Regulamin Turnieju FIFA 19 podczas wydarzenia Mistrzowskie 

Smaki Świata w dniu 25 maja  

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Turnieju FIFA 19 jest Gdyńska Cybermachina przy współpracy z 

Agencją Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.. 
2. Turniej odbywać się będzie na 4 konsolach Xbox One z możliwością podłączenia własnych 

kontrolerów. 

3. Sędzią Ligi zostanie wyznaczony przez Organizatorów. 

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian regulaminu. 

6. Sędzia rozwiązuje wszystkie sporne kwestie i jego decyzja jest ostateczna. 

 

II. Zasady poszczególnych spotkań 
1. Każdy z graczy chętnych do wzięcia udziału w turnieju jest zobowiązany do zapisania się w 

wydarzeniu poprzez wysłanie maila na adres Gdynia@cybermachina.pl w tytule wpisując 

„Turniej Fifa” lub poprzez napisanie wiadomości na Fanpage Cybermachina Gdynia. 
2. Limit uczestników jednego Turnieju wynosi 32 graczy, decyduje kolejność zgłoszeń. Nie 

obowiązują ograniczenia wiekowe. 

3. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników. 

4. W przypadku zgłoszenia nieobecności przez któregokolwiek z graczy z pierwszej listy 

Organizatorzy kontaktować się będą z osobami z listy rezerwowej. 

5. Na liście rezerwowej obowiązuje również kolejność zgłoszeń. 

6. Organizatorzy mogą kontaktować z uczestnikami w celu potwierdzenia udziału. Jeśli gracz, 

który znalazł się na liście głównej nie odpowie na zgłoszenie na turniej najpóźniej dwa dni 

przed jego datą miejsce w turnieju przepada. 

7. Turnieje odbywać się będzie w sobotę maja od godziny 12.00 w siedzibie Gdynia InfoBox 

Wszystkie ewentualne spóźnienia należy zgłosić jak najszybciej na przykład poprzez profil 

Cyber Machina Gdynia w serwisie Facebook. Dopuszczalne jest maksymalnie 15 minut 

spóźnienia - będą grali w tym czasie inni zawodnicy. 

8. Turniej odbędzie się w formacie grupowym dla wszystkich zawodników oraz drabinki 

finałowej 8 najlepszych zawodników, po 2 z każdej grupy. 
9. Gramy jeden mecz między dwoma zawodnikami. 
10. Czas jednej połowy wynosić będzie 4 minuty. 

11. Ustawienia klawiszy, formacji drużyny i innych tego typu przez gracza są dowolne, ale obaj 

zawodnicy mają na to maksymalnie 2 minuty przed rozpoczęciem meczu. 

12. Przerwanie meczu bez uzasadnienia (np. przez przypadkowe wciśnięcie przycisku start) jest 

równoznaczne utracie jednej bramki, o ile przeciwnik nie zgodzi się na normalne 

kontynuowanie meczu.  
13. Przyciski ustawiane są przed grą. Możliwy jest tzw. "button check", czyli włączenie meczu w 

celu sprawdzenia przycisków w grze, a następnie powrót na ekran główny. 
14. Zabrania się używania funkcji turbo oraz macro w kontrolerach.  
15. Jeśli zawodnik po trzykrotnym przeczytaniu jego imienia i nazwiska nie zgłosi się do 

stanowiska, Sędzia może rozstrzygnąć walkę na korzyść przeciwnika.  
16. W przypadku remisów w tabeli, liczyć się będzie bezpośrednie starcie, a następnie bilans 

strzelonych i straconych bramek. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do zachowania zgodnego z ogólnymi zasadami fair play, pod 

groźbą wykluczenia z turnieju. 

2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na ich nagrywanie, fotografowanie oraz użycie w ten 

sposób zarejestrowanego wizerunku na portalach społecznościowych Organizatora. 
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3. Nagrody.  
I miejsce – Voucher do sklepu elektronicznego CEX Gdynia o wartości 200,00 zł, 2 bilety na 

mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U-20, w fazie 1/8 finału odbywające się w 

Gdyni, gadżety organizatora. 

II miejsce – Voucher do sklepu elektronicznego CEX Gdynia o wartości 100,00 zł, 2 bilety 

na mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U-20, w fazie 1/8 finału odbywające się w 

Gdyni, gadżety organizatora. 

III miejsce – 2 bilety na mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U-20, w fazie 1/8 

finału odbywające się w Gdyni, gadżety organizatora. 

 

Nagrody nie podlegają wymianie. 

 

4. W przypadku pojawienia się dodatkowych Partnerów Ligi zostanie to ogłoszone na 

wydarzeniu na Facebooku oraz na Fanpage Cybermachina Gdynia. 
 

IV. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 

Gdynia oraz Cyberspace Piotr Smutek Damian Kaska sc.; 

2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na potrzeby realizacji turnieju Fifa 

19 podczas wydarzenia Mistrzowskie Smaki Świata organizowanej przez Administratora, tj.  

na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b) i f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

3. Podanie przez uczestników turnieju danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

udostępnienia danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

4.  Podane przez uczestników turnieju dane osobowe będą udostępniane następującym 

odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Gminie 

Miasta Gdyni, dane osobowe w postaci wizerunku uczestników konkursów zarejestrowanego 

na zdjęciach i filmach wykonanych podczas konkursu będą udostępniane na stronie 

internetowej Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu 

społecznościowym Facebook 

5. Podane przez uczestników turnieju dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich 

zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook. 

6. Uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
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7. Uczestnicy turnieju mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane osobowe uczestników turnieju będą przechowywane przez okres realizacji turnieju dane 

osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas 

trwania konkursu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez uczestnika konkursu. 

9. Dane osobowe uczestników turnieju nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. 

 

 


