
Regulamin turnieju online MGA x SSPO Opole Gaming 
Festival 2020 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju online MGA x SSPO Opole Gaming 
Festival 2020. 

1.2. Turniej odbędzie się online w dniach od 15.06 do 12.07 w godzinach 
wyznaczonych przez organizatora. 

1.3. Organizatorami turnieju są: MGA esports, Politechnika Opolska oraz 
Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej. 

1.4. Głównym administratorem rozgrywek jest MGA esports. 
1.5. Wszystkie sytuacje sporne oraz interpretacje regulaminu rozstrzygają 

organizatorzy turnieju. 
1.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

1.6.1. Organizatorzy mają obowiązek poinformować uczestników turnieju o       
zmianach w regulaminie. 

1.6.2. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i nie            
mają zastosowania wstecz. 

1.7. Udział w turnieju jest darmowy i zabrania się pobierania opłat od uczestników. 
1.8. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
1.9. Udział w turnieju jest dobrowolny.  

1.10. Organizator oświadcza, że turniej nie jest grą losową, loterią fantową          
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od        
przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia            
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z           
późn. zm.) 

2. Warunki uczestnictwa  

2.1. Wiek uczestników 
2.1.1. Każdy z uczestników w dniu rozpoczęcia turnieju (15.06.2020) musi         

mieć ukończone 13 lat. 
2.1.2. Każdy z uczestników, który w dniu rozpoczęcia turnieju (15.06.2020)         

nie będzie mieć ukończone 18 lat musi posiadać podpisany dokument          
przez opiekuna prawnego uprawniający do udziału w rozgrywkach. 

2.1.3. Przedstawiciele organizatorów turnieju mają prawo poprosić każdego       
z uczestników w dowolnym momencie rozgrywek o przedstawienie        
dokumentu potwierdzającego jego wiek lub zgodę opiekuna       
prawnego. 

2.2. Nazwa użytkownika oraz drużyny uczestników 
2.2.1. Każdy z graczy w turnieju musi identyfikować się imieniem,         

nazwiskiem oraz indywidualną nazwą uczestnika. 
2.2.2. Każda z drużyn w turnieju musi identyfikować się nazwą oraz skrótem           

nazwy drużyny, opcjonalnie drużyna może posiadać logo drużyny.  



2.2.2.1. W przypadku nie przesłania logo drużyny organizatorzy       
utworzą logotyp drużyny na podstawie nazwy drużyny, którym        
drużyna będzie identyfikowana podczas turnieju. 

2.2.3. Wszelkie nazwy uczestników, nazwy drużyn, ich skróty oraz loga nie          
mogą zawierać: 

2.2.3.1. Treści służących do szerzenia nienawiści, nękania lub       
dokuczania. 

2.2.3.2. Treści wulgarnych, obscenicznych lub obraźliwych. 
2.2.3.3. Treści związanych z terroryzmem. 
2.2.3.4. Treści o zabarwieniu seksualnym. 
2.2.3.5. Treści związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i      

nielegalnych produktów lub usług. 
2.2.3.6. Nie wolno zamieszczać treści przedstawiających     

wykorzystywanie dzieci. 
2.2.4. Uczestnicy zgłaszając logo drużyny jednocześnie potwierdzają      

posiadanie pełnych praw autorskich i majątkowych do       
wykorzystywania grafik znajdujących się na przesłanych plikach. 

3. Nagrody 

3.1. W ramach turnieju będzie można wygrać nagrody rzeczowe ufundowane         
przez Organizatorów oraz Partnerów turnieju. 

3.1.1. Ostateczna pula nagród na poszczególne gry zostanie podana do         
wiadomości publicznej przed zakończeniem rozgrywek. 

3.1.2. Pula nagród może zostać powiększona podczas trwania rozgrywek. 
3.2. Poza nagrodami głównymi Organizatorzy lub Partnerzy turnieju mają prawo         

zadecydować o wydaniu nagród dodatkowych dla Uczestników.       
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sposób wyboru, wartość oraz         
drogi dostarczenie uczestnikom nagród dodatkowych. 

3.3. Każdy uczestnik turnieju, który zwyciężył w konkursie lub został w nim           
wyróżniony, zwolniony jest z opłaty podatku dochodowego od wygranej na          
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o                  
podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3.4. Organizatorzy zobowiązują się do przekazania nagród uczestnikom w ciągu         
30 dni roboczych od zakończenia wydarzenia (12.07). 

3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe. 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania, odwołania lub zmiany         
terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, mających        
wpływ na wydarzenie. 

4.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z przerwania,       
odwołania lub zmiany daty wydarzenia, a wszelkie roszczenia uczestników         
lub osób trzecich z tego tytułu są wyłączone. 

4.3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, dobrych obyczajów lub       
naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatorów do       



wykluczenia uczestnika z udziału w turnieju oraz powoduje utratę prawa do           
nagrody. 

4.3.1. W przypadku dyscyplin drużynowych decyzja o wykluczeniu       
zawodnika lub całej drużyny jest podejmowana przez organizatorów        
indywidualnie, zależnie od sprawy. 

4.4. Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu turnieju będą publikowane przez        
Organizatorów na stronie wydarzenia na Facebooku, profilach w mediach         
społecznościowych oraz stronie internetowej wydarzenia.  

 
 


