REGULAMIN
BESTGAMINGARENA2017
§1Postanowieniaogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w BEST Gaming Arena zwanym
dalej
BGAlubTurniejem.
2. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą przy
ul.Siedlickiej24,80-222Gdańsk
3.
BGA
odbędziesięwdniach20-21.12.2017r.wdziedzińcu
im.
D.
G.
FahrenheitawGmachuGłównymPolitechnikiGdańskiej.
4. Nadzór nad prawidłowym i uczciwym przebiegiem turnieju sprawuje Komisja
Sędziowskazłożonaz:
•
koordynatoraprojektuBESTGamingArena,
• osoby odpowiedzialnej za aspekt techniczny rozegrania turnieju BEST Gaming
Arena.
5.
Za
bezpośrednikontaktzgraczamiodpowiadająopiekunowiedanejgryito
z tymi osobami należy się kontaktować w sprawach spornych. Opiekunowie mają
obowiązekprzekazaćsprawędokomisjisędziowskiej.
6. Prawo zgłaszania problemów oraz kontaktowanie się z opiekunem gry ma kapitan
zespołu/osoba wyznaczona przez kapitana, która musi zajmować wyznaczone
miejsce
przezorganizatora.
7. Podczas trwania BGA zabrania się propagowania haseł faszystowskich,
nazistowskichorazinnychzachowańzabronionychprzezpolskieprawo.

§2Warunkiuczestnictwa

1. Przebywać na terenie i korzystać z atrakcji udostępnionych przez BGA może
każda
osoba,któraakceptujeregulaminturnieju.

2. Udział w Turnieju gier komputerowych mogą brać studenci, osoby pełnoletnie oraz
osoby
niepełnoletnie,któreposiadająpisemnepozwolenieodprawnychopiekunów.
3. W przypadku gier zespołowych, przynajmniej trzech członków drużyny musi być
studentami Politechniki Gdańskiej z ważnymi legitymacjami studenckimi. Dopuszcza
się przy tym start drużyny, w której najwyżej dwie osoby nie posiadają statusu
studenta.
4.
W
przypadkugierindywidualnych,uczestnikmusibyćstudentem.
5. W celu rejestracji do Turnieju należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,
umieszczony na stronie www.best.gdansk.pl/bga/ do dnia wyznaczonego przez
regulaminkonkretnejgry.Rejestracjazostaniepotwierdzonae-mailem.
6. Nazwa drużyny/Nick nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych,
sloganów faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych i innych podobnych
zabronionychprzezpolskieprawo.
7. W konkursach nie mogą uczestniczyć Członkowie Komisji Sędziowskiej oraz
przedstawicieleOrganizatora.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
z
2002
r.
Nr101,poz.926zpóźn.
zm.).

§3Prawaiobowiązkiuczestnika

1. Każdy uczestnik BGA otrzyma identyfikator potwierdzający jego uczestnictwo oraz
uprawniającydoprzebywaniawokreślonejstrefieprzeznaczonejtylkodlagraczy.
2.
Na
tereniePG,gdzieodbywasięBGAzabraniasię:
•
spożywaniaalkoholu,paleniatytoniuorazzażywanianarkotyków,
•
wnoszeniaispożywanieposiłkówwstrefachgdziezostałotozabronione,
• używania przez Uczestników sprzętu nagłaśniającego (nie dotyczy
słuchawek),
• posiadania i używania urządzeń mogących zakłócić pracę wszelkiego
sprzętuelektronicznego,
•
wnoszeniawszelkichrodzajówbroniorazostrychnarzędzi,

• rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz promocyjnych bez zgody
Organizatoraturnieju.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny wniesiony na
teren
BGA.Dotyczytozarównostanutechnicznegojakiprawnegourządzeń.
4. Uczestnik odpowiada za stan techniczny sprzętu przy jego stanowisku, od
momentu
zajęciastanowiskaażdojegozwolnienia.
5. Uczestnik zajmuje miejsce przy stanowisku dopiero w momencie wyznaczonym
przez
organizatora.
6. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia oprogramowania jakie chciałby posiadać na
komputerze podczas turnieju (dotyczy wszelkich sterowników) najpóźniej tydzień
przez turniejem. Po tym terminie wszystkie instalacje dodatkowych programów/
sterowników nie będą respektowane i będą wiązały się z łamaniem regulaminu
turnieju.
7. Uczestnik ma prawo przynieść i korzystać z własnych słuchawek, klawiatury,
myszki, z uprzednim powiadomieniem organizatora tzn. przed konkretną rozgrywką
(zabrania
sięużywaniawłasnychpadówdokonsoli).
8.
Uczestnikmaprawowypożyczyćsprzętzapewnianyprzezorganizatorów(mysz
i klawiatura). Uczestnik musi oddać organizatorom dany sprzęt przed opuszczeniem
stanowiska.

§4OdpowiedzialnośćiPrawaOrganizatora/ów

1.
OdpowiedzialnośćOrganizatoraograniczasięjedyniedorzeczyzawartych
w niniejszym regulaminie i dotyczy wyłącznie działań Organizatora lub osób przez
niego
upoważnionychmającychnacelurealizacjęzałożeńturnieju.
2.
OrganizatormaprawodomonitorowaniasieciEthernetBGAnaterenieBGA
w celu zapewnienia poprawności jej działania oraz wykrycia naruszeń zasad
niniejszegoregulaminuprzezUczestników.
3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika lub jego usunięcia z terenu
Turnieju w razie złamania zasad niniejszego regulaminu, złamania zasad
regulaminówdotyczącychposzczególnychrozgrywekatakżewprzypadku:
•
kradzieży,
•
zachowańnieetycznychisprzecznychzprawem,

•
świadomegozakłóceniaprzebieguturnieju,
•
podanianieprawdziwychlubniepełnychdanychosobowych,
•
niestosowaniasiędopoleceńprzedstawicieliOrganizatora.
4. Zakup koszulek dla uczestników, a także innych akcesoriów niezbędnych do
bezproblemowegoprzeprowadzeniaturniejuleżywgestiiOrganizatora.

§5PostanowieniaKońcowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
Turnieju.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju,
jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń,
których
niemógłprzewidzieć,lubktórymniemógłzapobiec.
3. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych przez Uczestnika,
Organizator obciąży Uczestnika kwotą, będącą równowartością dokonanych
zniszczeń.Kwotabędzieustalona
przezOrganizatorainiepodleganegocjacjom.
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub
na
inną
nagrodęrzeczową.
5.
OrganizatorniepokryważadnychkosztówponoszonychprzezUczestnika
w
związkuzudziałemwkonkursiezawyjątkiemkosztówprzekazanianagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich
niezwiązanych z Turniejem, które mogą przynieść szkody Uczestnikowi lub jego
majątkowi.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki osób oraz
uszkodzenia sprzętów należących do uczestników turnieju. Organizator nie
odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, pożaru, zalania wodą oraz
przerw
w
dostawieprądu.
8.
Organizatorzastrzegasobieprawodozmianwregulaminie.

SędziagłównyTurnieju:
MarcinRoszak

