
Regulamin Turnieju GAME SHOW Z GÓRNIKIEM ŁĘCZNA – FIFA 17 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin dotyczy rozgrywek „GAME SHOW Z GÓRNIKIEM ŁĘCZNA – FIFA 
17” zwanym dalej Turniejem na konsolach XBOX ONE, który odbędzie się w dniach  
4-5 lutego 2017 roku w godzinach 10:00 - 18.00 w Galerii Atrium Felicity  
(Al. W. Witosa 32, Lublin), przed wejściem do sklepu RTVEUROAGD. 

2. Organizatorem turnieju jest spółka Górnik Łęczna SA z siedzibą w Łęcznej (21-010), 
przy al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000260820, NIP: 505-004-77-27, REGON: 060148990.  
Współorganizatorami turnieju są sklep RTVEUROAGD, oraz LG Polska.  

3. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) do 13-ego roku życia, 
b) powyżej 13-ego roku życia. 

4. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 
Turnieju oraz jego przestrzegania. 

5. Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 
6. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla 

niego, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania przez Górnik Łęczna S.A. w 
zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych 
biograficznych dziecka/zawodnika z turnieju “GAME SHOW Z GÓRNIKIEM ŁĘCZNA – 
FIFA 17”w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie  
i w przyszłości na całym świecie.  

7. Udział w Turnieju jest otwarty i bezpłatny. 
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decydujące zdaniem 

przysługuje Organizatorowi. 
 
2. System rozgrywek 
 

1. W kategorii wiekowej do 13-ego roku życia rozgrywki prowadzone są systemem 
pucharowym 1 na 1, w której przegrywający gracz odpada z dalszej rywalizacji. 

2. Kategoria wiekowa do 13-ego roku życia zostanie rozegrana w sobotę 4 lutego. 
3. W kategorii wiekowej powyżej 13-ego roku życia rozgrywki prowadzone są w dwóch 

fazach: 
a) Faza kwalifikacyjna – sobota, 4 luty 
b) Faza finałowa – niedziela, 5 luty 

4. W Fazie kwalifikacyjnej rozgrywki prowadzone są w 8 zespołowych grupach, które 
rozgrywają mecze w systemie pucharowym 1 na 1, w której przegrywający gracz 
odpada z dalszej rywalizacji. Do fazy finałowej awansuje jedynie zwycięzca grupy. 

5. W Fazie finałowej rozgrywki prowadzone będą w 4 lub 5 zespołowych grupach, które 
rozgrywają mecze w systemie każdy z każdym. Do dalszej rundy awansuje  
2 najlepszych uczestników, którzy rozgrywać będą dalsze spotkania w systemie 
pucharowym 1 na 1, w której przegrywający gracz odpada z dalszej rywalizacji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły fazy finałowej w zależności od 
ostatecznej ilości uczestników fazy kwalifikacyjnej. 



7. Po zakończeniu rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie 
rozegrany Wielki Finał z udziałem zwycięzców dwóch kategorii wiekowych. Zwycięzca 
tego meczu uzyska tytuł Mistrza Turnieju i w nagrodę będzie reprezentować klub 
Górnik Łęczna w Turnieju FIFA 17 EKSTRAKLASA CUP w Warszawie w dn. 14.02.2017r. 
18:00 - zakończenie turnieju 
 

3. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest dokonanie zgłoszenia, które odbywają się od 
dnia 27.01.2016 roku i trwają do godz. 10.00 dnia 04.02.2017r. w sklepie 
RTVEUROAGD mieszczącym się w Galerii Atrium Felicity w Lublinie. 

2. W celu zapisania się do Turnieju należy podać następujące dane osobowe: 
a) Imię i nazwisko 
b) Adres zamieszkania (Kod pocztowy, Miasto zamieszkania, Ulica, Numer 

doku/mieszkania) 
c) Adres poczty elektronicznej 
d) Wiek 

3. Gracze poniżej 13 roku życia zobowiązani są do dostarczenia zgody rodzica/opiekuna 
na udział w wydarzeniu w momencie rejestracji do turnieju. Zgoda rodzica/opiekuna 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
4 Rozgrywka meczowa 

1.   Spotkania rozgrywane są w grę FIFA 17, wersja na konsolę XBOX ONE wraz  
z oficjalnymi aktualizacjami udostępnionymi przez firmę Electronic Arts. 

2.   Zawodnicy zobligowani są do korzystania ze sprzętu dostarczonego przez 
organizatora.  

3.   Wybór drużyny oraz ustawienia przedmeczowe (formacje, zmiany w składzie itp.) 
muszą odbyć się w czasie nie dłuższym niż 1 minuty. Zabronione jest korzystanie  
z własnych, samodzielnie tworzonych formacji. 

4.    W przypadku remisu po dogrywce decydują rzuty karne. 
5.   Zawodnicy zobligowani są do pozostania w obrębie strefy turniejowej do momentu 

odpadnięcia z rozgrywek. 
6.   Przerwa pomiędzy poszczególnymi meczami w drabince nie może być większa niż  

5 min. Niestawienie się na spotkanie w wyznaczonym czasie może skutkować 
walkowerem. 
 

5. Ustawienia gry 

1. Wszystkie mecze turnieju zostaną rozegrane z następującymi ustawieniami gry: 

a) Długość połowy: 4 minut 
b) Szybkość gry: Normalna 
c) Obrona: Taktyczna 
d) Kontuzje: Wł. 
e) Spalone: Wł. 
f) Kartki: Wł. 
g) Liczba zmian: 3 
h) Stadion: Dowolny 



i) Pogoda: Słoneczna  
 

6. Niedozwolone zagrania 

1. Korzystanie z własnych, tworzonych indywidualnie formacji. 
2. Granie zespołami Światowej XI i Klasycznej XI. 

 

7. Niedozwolone zachowania 

1. Korzystanie z programów oszukujących. 
2. Celowe rozłączanie lub restartowanie konsoli. 
3. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu 

utrzymania korzystnego wyniku. 
4. Podkładanie się przeciwnikowi. 
5. Niewłaściwie lub niekulturalne oraz kłopotliwe zachowanie – krzyki, obelgi, 

przeszkadzanie itp. 
6. Wykorzystywanie błędów gry. 
7. Inne niewymienione powyżej, ale uznane przez administratora rozgrywek za 

niesprawiedliwe. 
8. W przypadku naruszenia jednego z punktów uznawanych za niedozwolone 

zachowania, gracz według uznania administratora może otrzymać ostrzeżenie, 
przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany  
z Turnieju. 

 

8. Nagrody 

1. Dla zwycięzcy w Wielkim Finale Turnieju: 
a) wyjazd na finały Turnieju FIFA 17 EKSTRAKLASA CUP w Warszawie w dn. 

14.02.2017r. 
b) oficjalna koszulka meczowa Górnika Łęczna z wybranym przez zwycięzcę 

numerem oraz nazwiskiem 
2. Dla zwycięzcy każdej kategorii wiekowej: 

a) gra FIFA 17 
b) karnet Wiosna 2017 obowiązujący na wszystkie mecze Górnika Łęczna w roli 

gospodarza do 30 czerwca 2017 roku w ramach rozgrywek Lotto Ekstraklasy. 
c) Pakiet gadżetów klubowych 

3. Dla przegranego w finale każdej kategorii wiekowej 
a) gra FIFA 17 
b) 2-bilety wstępu na mecz Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin rozegrany w dniu 

 11 lutego 2017 roku o godzinie 15:30. 
 
9. Zmiany Regulaminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny. 


