TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS
REGULAMIN TURNIEJU
§1

1.1
1.2

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku.
Turniej odbędzie się 21 marca 2018 r. w Zespole Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku (planowane rozpoczęcie 8.30).
§2

Celem turnieju jest:

2.1
2.2
2.3
2.4

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych.
Promowanie postaw szacunku dla współużytkowników sieci.
Doskonalenie pracy zespołowej.
Kształtowanie myślenia strategicznego.
§3

Założenia konkursu:

3.1. Turniej
kierowany
jest
do
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu Płockiego oraz innych
chętnych.
3.2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie danych drużyn
zapisanych w pliku tekstowym zawierającym: imię, nazwisko, klasa,
nazwę drużyny, nazwę szkoły, do której uczęszczają członkowie
drużyny do dnia 15 marca 2018 roku do nauczyciela informatyki
Adama Milewskiego na adres e-mailowy: am@zsberg.edu.pl
3.3. Organizator zastrzega możliwości odwołania turnieju w przypadku małej
ilości drużyn zarejestrowanych.
3.4. Informacja o drabince turniejowej i wstępnych godzinach gry drużyny w
dniu 16 marca 2017 godz.12.00 na stronie szkoły.
§4
Zasady uczestnictwa:

4.1. Turniej League of Legends rozgrywany będzie na platformie EU Nordic
& East na aktualnym w danym dniu patchu w polskiej lub angielskiej
wersji klienta League of Legends.
4.2. Drużyna musi składać się z pięciu osób w składzie podstawowym.
4.3. Podczas rejestracji Drużyna musi wyznaczyć swojego kapitana.
4.4. Drużyna ma prawo zgłoszenia jednego gracza rezerwowego.
4.5. Drużyny zarejestrowane na Turniej (co do osoby) wyrażają zgodę na
relacjonowanie gier, nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć oraz
upublicznienie zdjęć na stronie szkolnej Zespołu Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku.

4.6. Gracze zarejestrowani na Turniej nie mogą posiadać nicków
naruszających
Regulamin
Gry
League
Of
Legends:
(http://eune.leagueoflegends.com/en/legal/termsofuse).
4.7. Oceny dokonuje Organizator na podstawie danych podanych przy
rejestracji.
4.8. Pokoje gry (custom) tworzone będą przez reprezentanta Organizatora.
4.9. Gra nie może się rozpocząć, dopóki Organizator nie dołączy do pokoju
gry i nie da znaku do startu.
4.10.
W trakcie gry w uzasadnionych przypadkach można użyć opcji
pauzy w porozumieniu z Organizatorem.
4.11.
Nieuzasadnione użycie pauzy może spowodować nałożenie na
Gracza/Drużynę ostrzeżenia, a w przypadku powtórzenia przewinienia
doprowadzić do dyskwalifikacji Gracza/Drużyny. Decyzje te podejmuje
Organizator.
4.12.
RESTART Obowiązuje bezwzględny zakaz restartowania
rozgrywki.
4.13.
Brak szacunku dla przeciwnika, wyśmiewanie się z graczy podczas
przebywania w hobby jak i poza nim np. w wiadomościach prywatnych
będzie karane zakazem banowania bohaterów. W przypadku
notorycznego łamania tego punktu drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
Wysokość i długość kary ustala administracja. Bezwzględnie zabrania
się obrażania uczestników wydarzenia.
4.14.
Zachowania niemoralne, wulgaryzmy, agresja będą karane
wykluczeniem gracza łamiącego regulamin oraz jego drużyny
z rozgrywek!
4.15.
Kwestie sporne rozstrzyga administrator turniejowy. Wszelkie
objawy agresji i braku kultury w stosunku do administratora będą surowo
karane nawet wykluczeniem z turnieju!
4.16.
Wydalenie uczestnika turnieju oznaczać będzie automatyczne
wykluczenie tej osoby z przebiegu rozgrywek, co w konsekwencji może
prowadzić do osłabienia i/lub dyskwalifikacji drużyny.
4.17.
Zgłoszenie drużyny do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
4.18.
Udział w Turnieju, a także wstęp na teren Turnieju dla
widzów/zwiedzających jest bezpłatny.
4.19.
Organizator ma prawo odmówić wstępu i/lub wyprosić z imprezy
osoby zachowujące się niekulturalnie, wulgarnie lub będące pod
wpływem środków odurzających.
§5
5.1

Organizator turnieju zapewnia sprzęt komputerowy (jednostka
centralna, monitor, klawiatura, myszka). Uczestnik może korzystać
jedynie ze swojej myszki, klawiatury oraz słuchawek.

Mamy nadzieję, że zapewnimy miłą zabawę i fantastyczne przeżycia.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU

