
REGULAMIN TURNIEJU 
League of Legends

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem turnieju pod nazwą „League of Legends” (zwany dalej „Turniej”) jest Agencja
Rozwoju  Miasta  Siedlce  Spółka  z  o.o.,  08-110  Siedlce,  ul.  Jana  Pawła  II  6  
wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000221599,
NIP: 821-17-09-998, REGON: 710453717, zwany Organizatorem”).

2. Partnerem przekazującym Nagrodę do Turnieju jest firma NTT SYSTEM S.A. ul. Trakt Brzeski
89, 05-077 Zakręt, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000220535, NIP: 113-25-18-415 (zwana dalej „ Partnerem”).

3. Organizator  przekazuje  Nagrodę w imieniu  i  na rzecz Partnera.  Partner  nie  odpowiada za
przygotowanie ani przebieg Turnieju. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Turnieju
oraz wydanie Nagród ponosi Organizator.

§ 2 
Termin i miejsce Turnieju

1. Turniej prowadzony będzie na terenie kręgielni mieszczącej się w Parku Wodnym Siedlce  pod 
adresem: 08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6.

2. Turniej odbędzie się w dniu 19.11.2022 r. w godzinach od 11:00 do zakończenia rozgrywek 
(przewidywalnie ok.7 godzin).

3. Rejestracja Uczestników odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Organizatora ww.arm.siedlce.pl

4. Rejestracja odbywa się od dnia 08.11.2022 r. do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby 
Uczestników, najpóźniej do 19.11.2022 r. do godz. 10:30.

§ 3
Uczestnicy Turnieju

1. W Turnieju mogą uczestniczyć osoby fizyczne, powyżej 13 roku życia. Uczestnicy, którzy nie 
ukończyli 18 lat mogą wziąć udział w Turnieju za zgodą rodzica lub opiekuna ustawowego. .

2. W Turnieju nie mogą brać udział pracownicy Organizatora i Partnera, oraz osoby współpracujące
przy organizacji Turnieju oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 
Zasady Turnieju

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. O możliwości  wzięcia udziału w Turnieju decyduje
kolejność zapisów. Organizator ma możliwość utworzenia listy graczy rezerwowych.

2. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z padów udostępnionych przez Organizatora.
3. Do uczestniczenia  w rozgrywkach uprawnione  są  wyłącznie  osoby posiadające  aktywne konto

League of Legends. Organizator nie udostępnia kont z grą Uczestnikom.



Etap I (dotyczy każdego Uczestnika). REJESTRACJA.

a)zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju,
b)zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
c)podanie danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, wieku oraz numeru telefonu 

kontaktowego i adresu email w formularzach wskazanych przez Organizatora
d)wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniach od 08.11.2022 r. do 19.11.2022 r. do 

godziny10:30. 
e)Formularz dostępny na stronie Internetowej Organizatora www.arm.siedlce.pl
f)Uzupełniony formularz należy przesłać na adres mailowy marketing@arm.siedlce.pl lub 

dostarczyć osobiście w dniu turnieju do godziny 10:30.

Etap II (dotyczy każdego Uczestnika)

Osobiste stawienie się przez Uczestników w czasie meczy w kręgielni mieszczącej się w Parku 
Wodnym Siedlce w dniu 19.11.2022 r. o godz. 11:00.

a)System rozgrywek uzależniony jest od ilości chętnych i  zostanie ustalony w dniu turnieju.

§ 6 
Ustawienia gry

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

mailto:marketing@arm.siedlce.pl


                                                       §5 Niedozwolone zagrania

1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich
zasadach. Mając na uwadze fakt, że nie wszystkie sytuacje w grze są możliwe do przewidzenia i
określenia, postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa
on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co
Uczestnik  Turnieju  może,  a  czego nie  powinien robić,  jednak w spornych  lub  bardziej
skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest decydujące.

2. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair-play. Dlatego Organizator 
zobowiązuje graczy do:

a.przestrzegania zasad kultury osobistej;
b.okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów 

technicznych u przeciwnika;
c.łagodzenia konfliktów;
d.uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
e.przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych.

3. Wartość rzeczy zniszczonych lub uszkodzonych przez Uczestnika Turnieju pokrywa Uczestnik, 
który zawinił.

5. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
a.celowe wyłączenie komputera lub telewizora;
b.oczywiste pozwolenie przeciwnikowi na wygranie meczu;
c.jeśli Organizator uzna, że warunki zewnętrzne (prasa, menadżer zespołu gracza, gracz, kibice) 

dają lub mogą dać niesportową przewagę graczowi;
d.niekulturalne zachowanie (np. niecenzuralne słowa, wyzwiska), niewłaściwe i 

nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (w grze).
6. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez

jakiegokolwiek gracza, gracz, który dopuszcza się niesportowej gry może otrzymać ostrzeżenie,
przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z turnieju, w
zależności od rodzaju zachowania, liczby ostrzeżeń, na podstawie których to czynników taka
decyzję podejmuje pracownik Organizatora.



§ 7 
Nagrody

1. Pula nagród w turnieju wynosić będzie 850 zł brutto.

2. Fundatorem nagród o których mowa powyżej jest Partner.
3. Zwycięzca Turnieju może otrzymać nagrodę tylko jeden (1) raz.
4. Zwycięzcom Turnieju nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub 

ekwiwalent pieniężny.
6. Zwycięzcom Turnieju nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie.
7. Zwycięzcom Turnieju przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
8. Organizator informuje, że wydanie nagrody może być uzależnione od podpisania przez Uczestnika 

stosownego protokołu przekazania nagrody, w celach podatkowych.

§8 
Odpowiedzialność Uczestnika

1. Odpowiedzialność  Organizatora  Turnieju  wobec  Uczestnika  Turnieju,  z  tytułu  roszczeń
podnoszonych na podstawie niniejszego regulaminu, związanych z uprawnieniami przyznanymi
Uczestnikom Turnieju jest ograniczona do wartości przyznanej nagrody.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów 
prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawiennictwo Uczestnika Turnieju w celu 
odebrania nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie lub zmianę przez Uczestnika 
Turnieju, jego danych i wynikającą z tego niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody.



uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy 
zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o 
ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy 
odrębnych przepisów prawnych.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów przeznaczonych na nagrody w Turnieju należy 
kierować do Partnera Turnieju pod adres e-mail   hiro@hiro.com.pl  .      

§ 11 
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Turnieju „League of Legends” dostępny jest u Organizatora.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo 

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw 

szczególnych.

5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

6. Turniej nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu

w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


