
I ZABRZAŃSKI TURNIEJ GAMINGOWY FIFA 22  

w PLANET CINEMA 

18 – 19.06.2022 

 

REGULAMIN 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Turnieju Gamingowego, zwanego dalej 

„Turniejem” i dotyczy rozgrywek w Turnieju FIFA 22, który odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca 

2022 roku. 

1.2. Organizatorem Turnieju jest Planet Cinema Poland Sp. z o.o., ul. Książęca 19/4, 00-498 

Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000406662, NIP 107-002-08-76, REGON 145941463 („Organizator”). 

1.3. Turniej odbywać się będzie w kinie Organizatora znajdującym się w Zabrzu przy Placu Teatralnym 

12, 41-800 Zabrze, w Centrum Handlowym „PLATAN”, w Planet Cinema („Kino”). 

1.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

(www.planetcinema.pl/zabrze) oraz w Kinie.  

1.5. Wydarzenie nie jest powiązane z EA Sports Fifa 22 Global Series oraz nie jest sponsorowane 

przez Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawcę/-ów. 

1.6. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz 

do jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 

1.7. Udział w Turnieju jest PŁATNY – wpisowe w wysokości 25 zł. od osoby/uczestnika. Wpłaty 

dokonać można wyłącznie w kasie Kina. Turniej otwarty jest dla wszystkich chętnych osób bez limitu 

wieku. Maksymalna łączna ilość uczestników jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. W 

tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie Turnieju lista uczestników zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora (www.planetcinema.pl/zabrze). Brak zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w Turnieju.  

1.8. W przypadku dużego zainteresowania Turniejem Organizator zastrzega sobie prawo do 

stworzenia „listy rezerwowej” i zwiększenia puli graczy lub przedłużenie Turnieju, lecz nie później niż 

do 23.06 br.  

1.9. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w formie papierowej, w kasie Kina (Formularz 

Zgłoszeniowy Uczestnika od dnia opublikowania Regulaminu najpóźniej do dnia 10.06.2022. 

W zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), wiek gracza oraz złożyć 

podpis będący jednocześnie akceptacją Regulaminu Turnieju. W przypadku osób niepełnoletnich 

podpis powinien złożyć rodzic lub prawny opiekun. Uczestnicy podpisując Formularz Zgłoszeniowy 

wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby organizacji 

Turnieju. 

1.10. W przypadku niepojawienia się uczestnika na turnieju, opłata wpisowa nie jest zwracana.  
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1.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy 

osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców) podczas trwania Turnieju. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

2.1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Mecze rozgrywane będą na konsoli PlayStation 4.  

2.2. Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym – przegrany odpada z Turnieju. 

2.3. Między 13.06 a 16.06.2022 r. na stronie internetowej Organizatora 
(www.planetcinema.pl/zabrze) opublikowana zostanie lista uczestników oraz ich podział na grupy 
eliminacyjne wygenerowane losowo przez system komputerowy spośród zgłoszonych uczestników 
Turnieju, z podaniem daty i orientacyjnej godziny rozpoczęcia danego meczu (eliminacyjnego). Data i 
godziny rozpoczęcia rozgrywek między uczestnikami w kolejnych etapach Turnieju podawane będą 
na bieżąco w Kinie podczas trwania Turnieju. Organizator nie odpowiada za nieobecność konkretnego 
uczestnika. W takiej sytuacji nieobecny uczestnik oddaje mecz walkowerem. 

2.4. W Turnieju do rozpoczęcia fazy półfinałowej obowiązuje system pucharowy „Bo1” – jeden mecz 
(pierwsza i druga połowa), a przegrywający odpada z Turnieju.  

2.5. Mecze fazy półfinałowej oraz mecz finałowy o I miejsce odbywać się będą w systemie „Bo3” - 
wygrywa gracz, który wygra jako pierwszy dwa mecze. 

2.6. Po fazie półfinałowej, w pierwszej kolejności zostanie rozegrany mecz o 3. i 4. miejsce wśród 
przegranych półfinalistów, a ostatnim meczem będzie starcie finalistów i wyodrębnienie zdobywcy 1. 
(zwycięzca meczu finałowego) i 2. miejsca (przegrany meczu finałowego). 

2.7. W przypadku remisu o awansie decydują rzuty karne. 

2.8. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od 
stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 

2.9. Kino zastrzega sobie możliwość upomnienia uczestnika, gdy czas na wybór / zmianę drużyny lub 
jej składu przekroczy jedną minutę. Dwukrotne upomnienie przez pracownika Kina skutkować może 
dyskwalifikacją z Turnieju.  

USTAWIENIA GRY 

3.1. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku. Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz 
towarzyski, drużynami klubowymi. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona. 

a) Długość połowy: 4 minut 
b) Poziom trudności: Legendarny 
c) Szybkość gry: Normalna 
d) Kontuzje: Wył. 
e) Spalone: Wł. 
f) Kartki: Wł. 
g) Zagrania ręką: Wył. 
h) Liczba zmian: 3 
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i) Sterowanie: Dowolne 
j) Kamera: Telewizyjna 

DZIAŁANIA ZABRONIONE 

4.1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę: 

- celowe wyłączenie konsoli  
- niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu 
graczowi 
- włączanie pauzy w trakcie gry 
- gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania 
korzystnego wyniku 
- oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. 

4.2. Za złamanie Regulaminu, stosowania działań zabronionych lub niesportowe/niekulturalne 
zachowanie grozi dyskwalifikacja. Ostateczną decyzję podejmuje w tej kwestii pracownik Kina. 
 

NAGRODY 

6.1. W Turnieju nagrodzonych zostanie 4. najlepszych graczy. 

6.2. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę główną w postaci Konsoli Xbox Series S 
ufundowaną przez Centrum Handlowe PLATAN w Zabrzu. 

6.3. Laureaci miejsca 2., 3. i 4. otrzymają nagrody rzeczowe w postaci, 
m.in. akcesoriów komputerowych, sportowych oraz innych gadżetów, upominków lub usług 
ufundowanych przez sponsorów Turnieju oraz Kino. 

6.4. Pełna lista nagród ufundowanych przez Współorganizatora Turnieju (Centrum Handlowe PLATAN 
w Zabrzu) i sponsorów zostanie opublikowana stronie internetowej Organizatora 
(www.planetcinema.pl/zabrze). 

DANE OSOBOWE 

7.1. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora i Sponsorów na potrzeby przeprowadzenia Turnieju. 

7.2. Dane osobowe będą ̨przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Turniejem, 

czyli w celu wyłonienia Zwycięzcy i przyznania Nagrody, poinformowania zwycięzcy o wygranej, 

poinformowania o wynikach Turnieju na stronie internetowej i profilu facebookowym Organizatora i 

Sponsorów. 

7.3. Osoby udostepniające dane osobowe mają prawo do: dostępu do danych, możliwości ich 

poprawiania, zadania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 

7.4. Dane osobowe będą ̨ przetwarzane zgodnie z ogólnymi zasadami Polityki Prywatności Planet 

Cinema. 
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REKLAMACJE 

8.1. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 

zakończenia Turnieju w formie pisemnej na adres: Planet Cinema Zabrze, Plac Teatralny 12, 41-800 

Zabrze.  

8.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) 

dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie 

zainteresowanego uczestnika poprzez wysłanie informacji na adres podany przez niego w treści 

reklamacji.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Turnieju w dowolnym 

czasie jego trwania. 

9.2. O wszelkich nie ujętych w Regulaminie kwestiach spornych decydują na miejscu 

w trakcie trwania Turnieju pracownicy Kina. 

9.3. Informacja o zmianie Regulaminu Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora www.planetcinema.pl/zabrze. 

9.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
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