
Regulamin Turnieju League of Legends  

1. Zasady udziału w rozgrywkach 

a) Przystępując do rozgrywek gracz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich reguł 

zawartych w niniejszym regulaminie. 

b) W przypadku złamania zasad regulaminu przez gracza, organizatorzy mogą nałożyć 

stosowne kary do usunięcia z rozgrywek włącznie. 

c) Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów lub eliminacji będą 

rozstrzygane przez organizatora. Decyzje organizatora turnieju są ostateczne. 

d) Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju 

na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach. 

e) Wszelkie materiały sporządzone w trakcie trwania turnieju stają się wyłączną własnością 

organizatorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody. 

2. Rozgrywka meczowa 

a) Wszystkie mecze rozgrywek rozgrywane są przy pomocy gry League of Legends 

(wyprodukowanej przez firmę Riot Games). 

b) Gracze zobowiązani są przed rozpoczęciem pojedynku do zamknięcia wszelkich 

programów mogących wpływać na płynność gry (w szczególności komunikatorów 

internetowych oraz aplikacji peer-to-peer).  

3. Turniej zostanie rozegrany 20 marca 2014r. o godzinie 9.00 w pracowniach komputerowych 

Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 

4. W Turnieju możne wystartować drużyna pięcioosobowa złożona z uczniów (reprezentacji) 

Gimnazjum zaproszonego do rozgrywek. 

5. Zgłoszenia do turnieju 

a) Zgłoszenie należy wysyłać na adres e-mail - jablonski@zsp.nowaruda.pl 

do dnia 19.03.2014 r. włącznie. 

b) W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy gimnazjum, składu drużyny oraz telefonu 

kontaktowego kapitana drużyny. 

6. Uczestnictwo w Turnieju jest BEZPŁATNE!! 

7. Zabronione jest granie jednego gracza w dwóch lub więcej składach. 

8. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić do gry zawodnika/drużyny bez podania przyczyny. 

9. Używanie programów ułatwiających grę, modyfikujących pamięć aplikacji lub czerpanie 

korzyści z Bugów (Niedoróbek) gry jest zabronione. 

10. Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za swój zespół i ma prawo wypowiadać się w jego 

imieniu. 

11. Punktualność 

Gracze zobowiązani są do punktualnego przybycia na wyznaczoną godzinę rozegrania 

spotkania. Zalecane jest, żeby gracze pojawili się w wyznaczonym miejscu na 15 minut przed 

ustalonym terminem. Niestawienie się gracza w ciągu 15 minut od zakładanego terminu 

rozpoczęcia spotkania będzie skutkowało przyznaniem walkowera przeciwnikowi. 

12. Zasady 

Gracze mogą używać wszelkich rodzajów myszek, klawiatur lub innych kontrolerów gier które 

posiadają interfejs USB. 

Organizatorzy:  

Noworudzka Szkoła Techniczna. 


