
REGULAMIN TURNIEJU   
 
 
1) Organizatorem turnieju  jest Starostwo Powiatowe w Gryficach. 
2) W turnieju może wziąć udział  każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej zamieszkały na terenie Powiatu Gryfickiego, który do dnia wyznaczonego 
przez organizatora wpisze się na listę uczestników. Zapisy odbędą się w dniu 24.01.2012 r. 
od godz. 10.00 do godz. 17.00 w ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach – osobiście, 
natomiast w dniach od 11.01.2012 – 24.01.2012 r. do godz. 20.00 – trwają zapisy drogą 
elektroniczną na adres: delete2012.rejestracja@gmail.com (zgłoszenia do turnieju 
otrzymane po godzinie 20.00 nie będą uwzględniane). Od osób zgłaszających się drogą 
elektroniczną wymagane będzie okazanie legitymacji szkolnej w dniu turnieju, czyli 
25.01.2012r.  
3) Turniej odbędzie się w dniu 25.01.2012 r. od godz. 9.30 i trwać będzie do momentu 
zakończenia rozgrywek, natomiast finał odbędzie się w dniu 26.01.2012r.  o godz. 12:00 
(godzina może ulec zmianie).   
4) Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i bezpłatne. 
5) Turniej prowadzony jest przez Organizatorów wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryficach.  
6) Turniej w ramach kategorii wiekowych ma charakter otwarty, tzn. może w nim wziąć    
udział młodzież szkolna również spoza terenu Powiatu Gryfickiego.  
7) Zapisy do turnieju przyjmują osoby wyznaczone przez Organizatora. 
8) Dane uczestników BEDĄ wykorzystywane wyłącznie do celów turniejowych, łącznie  
 z promocją turnieju. 
9) Turniej prowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych ustalonych na podstawie 
dokumentu tożsamości, np. legitymacji szkolnej: 
- kategoria I  – uczniowie klas 1-6  szkół podstawowych  
- kategoria II  – uczniowie szkół gimnazjalnych 
- kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  
10) Turniej będzie prowadzony wg zasad ustalonych indywidualnie przez Organizatorów. 
11) W przypadku remisu przeprowadzona zostanie dogrywka. 
12) Zabrania się w trakcie turnieju wykorzystywania kodów, tips’ów oraz wszelkich innych 
niedozwolonych udogodnień, które mogą zaszkodzić rywalizacji fair play. W razie 
stwierdzenia zmian uczestnik automatycznie zostanie wykreślony z listy zawodników. 
13) Wszelkie sporne sytuacje dotyczące turnieju będą rozstrzygane na miejscu przez 
Organizatora.  
14) Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne. 
15) Turnieje zostaną przeprowadzone na konsolach Xbox 360, udostępnionych przez 
Organizatora. Tytuły turniejowe to kolejno: kategoria I – NEED FOR SPEED: THE RUN, 
kategoria II – TRIALS HD, kategoria III – FIFA 2012. 
16) Uczestnicy są zobowiązani do zachowania porządku i dbania o sprzęt, który zostanie 
dostarczony na czas rozgrywki przez Organizatora. 
17) Organizatorzy zobowiązują się przygotować stanowiska, tak by uczestnicy mogli wziąć 
udział w warunkach komfortowych. 
18) Organizatorzy zobowiązują się do reklamowania turnieju w środkach masowego 
przekazu, takich jak: prasa, radio, telewizja oraz do dostarczenia innych materiałów 
niezbędnych  do reklamowania turnieju np.  plakatów. 
19) Nagrody zdobyte w turnieju nie podlegają wymianie. Wyjątek stanowi stwierdzenie wady 
przedmiotu, stanowiącego nagrodę w kategorii. W takim przypadku Organizator zobowiązuje 



się do wymiany lub jeśli jest to nie możliwe, do przekazania zwycięzcy w terminie 30 dni 
nagrody, która będzie równowartością zdobytej w trakcie turnieju. 
20) Organizator gwarantuje uczestnikom ochronę w czasie trwania rozgrywek.  
21) Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w ramach każdej kategorii.  
21a) Zwycięzcy kategorii ( zajmujący wyłącznie pierwsze miejsce ), tj. 
- zwycięzca kategorii pierwszej – szkół podstawowych 
- zwycięzca kategorii drugiej – szkół gimnazjalnych 
- zwycięzca kategorii trzeciej – szkół ponadgimnazjalnych  
otrzymują dodatkowo statuetkę Mistrza Powiatu danej kategorii. 
22)  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie bez podania przyczyn. 
23)  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju bez podania przyczyn. 
24) Ostateczne wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.gryfice.pl .  
25) Złamanie przez uczestnika turnieju któregokolwiek z punktów regulaminu będzie 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


