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SŁOWNIK POJĘĆ
1. Turniej CS:GO – jedna z konkurencji rozgrywanej podczas “30. Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i

Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego Poznań 2022” , zarządzane przez Organizatora turnieju.
2. Organizator - Konsulting Konrad Tuszewski; 62-050 Mosina, ul. Cybisa 2a/17; NIP: 7831031722.
3. Wykonawca i administrator Turnieju - KGH.EC Sp. z o. o.; 40-013 Katowice, Staromiejska 5/8; NIP: 9542817647.
4. Uczestnik – drużyna dwóch zawodników, która spełnia wymagania określone w Regulaminie.
5. Regulamin – określa zasady na podstawie których rozgrywany jest Turniej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ten określa zasady organizacji i uczestnictwa w Turnieju.
2. Regulamin ten ma zastosowanie do wszystkich Uczestników.
3. Turniej odbywa się o�ine w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
4. Uczestnicy korzystają wyłącznie ze sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.
5. Uczestnicy rozgrywają Turniej na swoich koncie gry.
6. Uczestnicy mają czas maksymalnie 5 minut na zmianę ustawień gry (czułość myszy, sterowanie).
7. Kontakt z Administratorem Turnieju dostępny jest przez:

■ adres e-mail: mariusz.klimowicz@kgh.ec ;
■ kontakt telefoniczny: 724494867;

8. Udział Uczestnika w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i jego postanowień.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Obowiązki Uczestnika

a. przeczytanie i akceptacja regulaminu;
b. dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych przez Organizatora;
c. dokonania rejestracji do turnieju w miejscu wyznaczonym przez Organizatora;
d. przestrzegania zasad fair-play oraz wszelkich przepisów i zaleceń wydanych przez Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa
a. każdy z zawodników może brać udział wyłącznie w jednej drużynie;
b. udział w turnieju dostępny jest dla osób powyżej 12 roku życia, jednakże osoby przed 18 rokiem życia

zapisując się do turnieju, deklarują iż opiekunowie prawni wiedzą o ich udziale i wyrażają na to zgodę.

HARMONOGRAM ROZGRYWEK
1. Check-in zawodników 8:30 -8:45.

2. Po zakończonym check-in zostanie przeprowadzone losowanie.

3. Przy zapisanych maksymalnie 16 drużynach:
■ Faza grupowa

■ Czas: 09:00 - 15:00
■ Cztery grupy po maksymalnie 4 drużyny
■ Format BO1

■ Play-off
■ Czas: 15:00 - 17:00
■ Drabinka pojedynczej eliminacji
■ Format BO3

4. Przy zapisanych więcej niż 16 drużyn:
■ Play-off

■ Czas: 09:00 - 17:00
■ Wszystkie mecze odbywają się BO1
■ Mecz finałowy i trzecie miejsce rozgrywane w formacie BO3

5. Harmonogram jest jedynie pomocą i nie uwzględnia wszelkich opóźnień, które mogą wyniknąć w trakcie trwania
Turnieju po stronie Uczestników i Organizatora. O szczegółowym harmonogramie, zawodnicy zostaną poinformowani
przed rozpoczęciem Turnieju.

mailto:mariusz.klimowicz@kgh.ec


SCHEMAT ROZGRYWEK
1. Map pool

overpass, train, inferno, vertigo, short nuke.
2. Format i zasada banowania map

Eliminacje BO1: BAN, BAN, BAN, BAN, DECIDER
Finały BO3: BAN, BAN, PICK, PICK, DECIDER

3. Zasady gry
■ Skiny postaci: Dozwolone
■ Friendly fire: ON
■ Boty: OFF
■ Pauza taktyczna: 2 timeouty, trwające 30 sekund !pause
■ Pauza techniczna: komenda !tech
■ Serwery: LAN, 128 tick
■ Runda nożowa: przed każdym rozpoczęciem mapy rozgrywana jest runda nożowa o stronę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Turnieju (tj. danych udostępnionych przez

poszczególnych Uczestników – w celu wzięcia udziału w Turnieju jak również w celu wydania nagrody) jest
Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzania Turnieju na zasadach
określonych w Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wglądu do treści swoich danych
osobowych oraz żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak
uniemożliwi uczestnictwo w Turnieju lub odebranie nagrody. Uczestnik jest zobowiązany do informowania
Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych odrębnie Organizatorowi.

2. W celu uczestnictwa w Turnieju Uczestnik powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych (dalej „dane”).
3. Organizator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu związanym z Turniejem oraz tylko te dane,

których przetwarzanie jest niezbędne dla uczestnictwa przez Uczestnika w rozgrywkach.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało swym zakresem następujące rodzaje danych osobowych:

a. imię i nazwisko;
b. konto gry;
c. pseudonim (nick);

5. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyło następujących kategorii osób:
a. Uczestnika;
b. innych osób wchodzących w skład drużyny Uczestnika.

6. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych oraz, że posiada i stosuje odpowiednie środki
techniczne spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1; dalej: „Rozporządzenie” lub
„RODO”) chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.

7. Organizator oświadcza, że stosuje przepisy Rozporządzenia oraz prawa powszechnie obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące przetwarzania danych osobowych gwarantując jednocześnie wysoki poziom
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8. Strony zobowiązują się do współpracy i wzajemnej pomocy w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego
paragrafu mając na względzie zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz pełną
zgodność podejmowanych działań z Rozporządzeniem i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a
także w celu realizacji praw jednostki określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz realizacji obowiązków
wynikających z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 - 36 Rozporządzenia.

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres trwania Turnieju. Niezwłocznie po zakończeniu turnieju
rozgrywkowego Organizator zaprzestaje przetwarzania danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu

Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika o aktualnej (zmienionej) wersji Regulaminu.
2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie

wyłączne prawo do decydowania ma Administrator Turnieju.
3. W sytuacji nieuregulowanej w Regulaminie Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do decydowania o

rozwiązaniu sporu poprzez decyzję głównego Administratora Turnieju.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia przez Organizatora.


