
Regulamin 
TURNIEJU  FIFA 2021na Playsation 4 
 O PUCHAR WÓJTA GMINY FIRLEJ 

 
 
 
1. Termin: 
Termin: 2 czerwca 2021, rozpoczęcie godz.: 16.00 
 
2. Organizator:  
Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21 – 136 Firlej. 

 

3. Informacje ogólne:  
a) Turniej nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej 

licencjodawców  „Pograne Pogadane” jest patronem tytularnym oraz medialnym 
turnieju 

b)  Podczas turnieju przestrzegamy aktualnych wytycznych dot. COVID-19 

wynikających z  odpowiednich aktów prawnych obowiązujących w dniu turnieju. 
 
4. Warunki uczestnictwa:  

a) w turnieju mogą wziąć udział osoby, które prześlą kartę zgłoszeniową do turnieju na 
adres mailowy organizatora: kultura@ugfirlej.pl  

b) zawodnikom zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodnie z RODO. 
Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed 
rozpoczęciem turnieju, wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych 
osobowych przez administratora danych oraz oświadczą, że podają dane dobrowolnie 
i są one zgodne z prawdą oraz poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
5. Zasady przeprowadzenia turnieju:  

a) turniej rozgrywany będzie wyłącznie na oryginalnej wersji gry FIFA 21 od EA Sports 
na konsoli PlayStation 4, 

b) każdy uczestnik turnieju ma możliwość wyboru dowolnej drużyny klubowej 
c) zawody rozgrywamy w trybie – mecz towarzyski, 
d) turniej rozegrany zostanie w systemie drabinkowym według schematu stanowiącego 

załącznik nr 2 do regulaminu, który uzależniony jest od ilości graczy w turnieju (16, 
24 lub 32 graczy) 

e) Na  etapie rozgrywek 1/4 w przypadku remisu następują rzuty karne, za wyjątkiem 
meczu o 3 miejsce i finału, gdzie dogrywka będzie obowiązywać. 

f) mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie bezzwłocznie 
powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu, 

g) długość połowy – 4 minuty;  lub 5 minut w przypadku 16 graczy  
h) poziom trudności: klasa światowa, 
i) szybkość gry: normalna, 
j) kontuzje – włączone, 
k) pozostałe ustawienia: standardowe  
l) przeprowadzenie zmian dozwolone jest wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce na 

własnej połowie boiska. 



6. Zapisy:  
Zapisy prowadzone będą W formie elektronicznej adres: kultura@ugfirlej.pl Zakończenie 
zapisów nastąpi najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem turnieju, lub po osiągnięciu 
maksymalnej ilości 32 graczy. Zaleca się tworzenie listy rezerwowej. Osoby z listy 
rezerwowej proszone są tak samo jak pozostali gracze o przyjście 30 minut przed 
rozpoczęciem turnieju. 
 
7. Losowanie:  
Losowanie pierwszych par odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. Dlatego 
wszyscy zapisani gracze oraz osoby z listy rezerwowej obowiązkowo muszą stawić się na 
miejscu rozgrywania turnieju 30 minut przed startem, aby uzupełnić ew. brakujące 
dokumenty. W przypadku nieobecności osoby z listy podstawowej zastąpi go pierwsza 
zapisana osoba na liście rezerwowej. 
 

8. Informacje:  
a) regulamin turnieju i wszelkie informacje o nim zostaną umieszczone na portalu 

społecznościowym facebook.com, instagram i stronie internetowej www.firlej.pl. 
 
9. Przepisy ogólne:  

b) nie przestrzeganie warunków regulaminu spowoduje dyskwalifikację, także po 
zakończeniu imprezy. W takim przypadku zostaną zweryfikowane wyniki końcowe 
turnieju, 

c) wszelkie decyzje i rozstrzygnięcia w sprawach wątpliwych podejmuje Organizator, 
d) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia 

turnieju. 
 
 
 


