
Regulamin konkursu: „Eliminacje do rozgrywek Polska E-Hokej Liga 2020” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Klub MKS Cracovia SSA 

2. Konkurs zorganizowany jest dla Kibiców MKS Cracovii SSA 

3. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się min. 8 zawodników 

4. Udział w turnieju jest darmowy 

5. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zw. 

„regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

6.  Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie turnieju 

8. Regulamin może być zmieniony lub zmodyfikowany nie później niż do dnia rozpoczęcia 

turnieju 

9. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do 

dyskwalifikacji poszczególnych osób. 

10. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w 

celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora. 

11.  Uczestnicy będą informowani o dalszym postępowaniu droga mailową lub telefonicznie. 

12. Turniej rozpocznie się 25 maja 2020 roku i potrwa do 30 maja 

13. Rozgrywki odbędą się na konsoli Play Station 4 w grze NHL 20 

14. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju, wysyłając maila na adres lukasz.sikora@cracovia.pl z 

dopiskiem „Konkurs”, podając imię, nazwisko, ew. „Nick”, wiek, numer telefonu oraz numer 

PSN, a także są zobowiązani napisać kilka zdań o sobie, doświadczeniu w sekcji e-sport itp. 

15. Uczestnik w dniu rozpoczęcia turnieju powinien mieć ukończone 16 lat. 

16. Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez 

Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. 

17. Organizator kontaktuje ze sobą uczestników w parze, przekazując numer PSN.  

18. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja - jest 

równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych 

Rozgrywkach. 

19. Konsolę oraz grę uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie. 

20. Do eliminacji zostanie zakwalifikowanych 8 uczestników na podstawie zgłoszeń, a o wyborze 

decyduje organizator. 

21. Rozgrywki odbędą się w systemie pucharowym. 

22. W każdej fazie rozgrywany będzie mecz i rewanż (w momencie remisu w dwumeczu, 

rozgrywany będzie 3 mecz) 

23. Mecz finałowy rozstrzygnie się w formule „BO3” – Best of 3/do dwóch wygranych meczów. 

24. Organizator określa dzień rozegrania jednej z określonych „faz drabinki pucharowej”, godzina 

rozegrania meczu, zależy do zawodników. 

25. Przeciwnicy w poszczególnych parach ustalają między sobą kto przesyła wyniki oraz zapisany 

mecz do Organizatora.  

26. Rozgrywki turniejowe będą prowadzone z następującymi ustawieniami gry: 

-Długość połowy: standardowa dla meczu online 

-Sterowanie: Dowolne 

-Kamera: Dowolne 

-Pojedynki rozgrywamy poprzez mecz online, drużynami z ligi NHL. 
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        26.  Za zajęcie pierwszego miejsca uczestnik otrzymuje: 

 - Prawo reprezentowania klubu w rozgrywkach Polskiej Hokej  E-Ligi w sezonie 2020/21 

- Bluzę meczową z nazwiskiem i dowolnie wybranym numerem (zwycięzca zobowiązuje się do 

noszenia lub eksponowania bluzy w przypadku uczestnictwa w materiałach promocyjnych np. 

zdjęcia, wideo itp. w rozgrywkach Polskiej Hokej e-Ligi tworzonych przez MKS Cracovia SSA) 

- Uczestnictwo w materiałach wideo – (prezentacja gry, wywiady itp.) autorstwa MKS 

Cracovia SSA prezentowanych w klubowych serwisach (strona www, Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram) 

- Zaproszenie na dowolny mecz Comarch Cracovii na lodowisku przy Siedleckiego 7 sezonu 

zasadniczego oraz spotkanie z drużyną (uzależnione od wytycznych Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej w sprawie zapobiegania pandemii SARS-CoV-2 i odwołaniu zakazu imprez masowych) 

27.  W kwestiach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos 

należy do Organizatora. 

 

 


