
REGULAMIN TURNIEJU FIFA 23
Informacje Podstawowe

1.1. Nazwa – TURNIEJ FIFA 2023  w SOK

1.2. Data i miejsce – turniej rozpocznie się 11.02.2022 r. w Sulęcińskim Ośrodku Kultury o
godzinie 15.00

1.3. Organizator – organizatorem rozgrywek jest Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1,
69-200 Sulęcin.

1.4. Limit miejsc w turnieju – 16. Gramy wyłącznie na oryginalnej wersji gry FIFA 22 od EA
Sports – platforma Xbox One. Turniej rozgrywany jest w zwykłym trybie , bez możliwości
wybierania Światowej i Klasycznej XI oraz reprezentacji kobiet.

1.5. Udział w turnieju jest całkowicie darmowy.

1.6. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swoją gotowość do
rozegrania meczu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do turnieju – uczestnik
musi podać klub którym będzie grał oraz swój pseudonim.

1.7 Podczas turnieju spóźnienia nie są akceptowane. Po wyczytaniu swojego pseudonimu
przez administratora rozgrywek, zawodnicy mają 3 minuty na podłączenie się oraz
ustawienie optymalnych ustawień.

1.8. Turniej organizowany jest dla dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych, którzy poprawnie
wypełnią wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami prawnymi formularz uczestnictwa wraz z
wymaganymi zgodami.

1.9. Ten turniej nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA 23 Global Series ani sponsorowany
przez Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawców.

Nagrody

2. Dla trzech pierwszych miejsc przewidziano dyplomy.

Struktura oraz harmonogram turnieju

3.1. Struktura oraz harmonogram turnieju zostaną ogłoszone 11.02 przed rozpoczęciem
rozgrywek.

3.2. Jeśli po 90 minutach(czasu meczowego) w fazie pucharowej wynik będzie remisowy,
rozpoczynamy dogrywkę, a następnie rzuty karne.



Ustawienia gry

4.1. Długość połowy: 4 minuty.

4.2. Poziom trudności: Klasa światowa.

4.3. Poziom trudności bramkarza: Klasa światowa.

4.4. Szybkość gry: Normalna.

4.5. Włączona obrona taktyczna.

4.6. Składy: Online.

4.7. Liczba zmian: 3.

4.8. Pogoda, stadion oraz sterowanie: dowolne.

4.9. Kamera: Telewizyjna 3, jest możliwość zmiany na inną, ale tylko za zgodą obu graczy.

Zakazane zagrania

5.1. Używanie własnych formacji.

Dodatkowe informacje

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z turnieju jeśli on: będzie
arogancki w stosunku do graczy oraz administracji, będzie próbował oszukiwać oraz nie
okazywać szacunku dla administracji oraz swoich rywali. Podobnie w przypadku gdy
zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6.2. Administracja turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

6.3 – w przypadku przerwania meczu z winy organizatora zostanie on powtórzony od stanu
0:0 w pełnym wymiarze czasowym

6.4 – w przypadku przerwania meczu z winy uczestnika zostaje on uznany za walkower z
wynikiem 0:3

6.5 Wszelkie sytuacje sporne nie objęte niniejszym regulaminem zostaną na bieżąco
rozstrzygnięte wg stanowiska organizatora.



Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

………..………………………

(miejscowość, dnia)

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..,

zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………..,

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oświadczam, iż wyrażam / nie wyrażam

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sulęciński Ośrodek Kultury, ul.
Moniuszki 1 69-200 Sulęcin w ramach Turnieju FIFA 23 wizerunku mojego niepełnoletniego
syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):

…………………………………………………………………………………….......................

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach Turnieju FIFA 23 .
Niniejsza zgoda:

● nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
● obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
● dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali

społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook,

dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu
promocję ramach Turnieju FIFA 23.

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz
nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i
przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego
syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

…………………………

(data i czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreślić


