Regulamin konkursu FIFA 2017
§1 Ustalenia ogólne
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu FIFA 2017 (zwanego dalej „Konkursem”) jest
Zespół
Szkół Technicznych w Radomiu (dalej ZST).
2. Konkurs organizowany jest w formie zawodów przy wykorzystaniu konsoli XBOX w ZST
w Radomiu.
3. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o sporcie, umiejętności świadomego
korzystania z nowoczesnych technologii oraz rozwój cech współzawodnictwa wśród
młodzieży.
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§2 Zasady uczestnictwa
W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych z terenu
miasta Radomia i okolicznych gmin.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zamieszczonego na
stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.zst-radom.edu.pl lub na funpage
ZST do dnia 1 czerwca 2016 roku.
3. Wszelkie informacje na temat konkursu przekazywane będą za pomocą poczty
elektronicznej.
4. Liczba uczestników w konkursie jest ograniczona do 64. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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§3 Przebieg konkursu
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Konkurs odbędzie się dnia 3 czerwca 2017 roku od godziny 8.30 w pomieszczeniach
ZST.
Rejestracja uczestników odbędzie się w godzinach 8.30-9.00. Należy posiadać ze sobą
ważną legitymację szkolną.
Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu w momencie
rejestracji.
W celu wzięcia udziału w konkursie wymagane jest posiadanie stroju sportowego z
miękkim obuwiem.
W fazie eliminacyjnej zawodnik wybiera zespół z następują listy zespołów:
Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Juventus Torino, Inter
Milano, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, Seattle Sounders, Bayern München,
Tigres U.A.N.L. (MX), Gamba Osaka
Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wykluczone z turnieju.
Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe
zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do
przerwania gry są zabronione i skutkują natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju
oraz pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej, w przypadku strat materialnych
poniesionych przez organizatorów.
Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz
posiłków.
Turniej odbywa się drogą eliminacji: wygrywający spotkanie przechodzi do następnego
etapu. W przypadku remisu następuje dogrywka i ewentualnie rzuty karne.
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Uczestnik turnieju w pierwszej fazie losuje przeciwnika, reszta przeciwników
dopasowana jest automatycznie przez drabinkę turniejową.
11. Zawodnicy zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play –
niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów
agresji oraz wandalizmu.
12. ZST ogłosi wyniki bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZST pod adresem: http://zstradom.edu.pl/
14. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora wchodzą pracownicy ZST.
15. Dopuszcza się do udziału w pracach Komisji Konkursowej osoby nie będące
pracownikami ZST.
16. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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§4 Nagrody
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.
W przypadku wyróżnienia osób dodatkowo nagrodzonych, ZST zastrzega sobie prawo
wyboru dodatkowych nagród.
3. Nagrody zostaną przekazane laureatom i osobom wyróżnionym bezpośrednio po
zakończeniu konkursu.
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§5 Postanowienia końcowe
Po rozstrzygnięciu Konkursu i przekazaniu nagród, dane osobowe uczestników
Konkursu zostaną usunięte, za wyjątkiem danych osobowych trójki laureatów oraz
osób wyróżnionych, które zostaną zachowane dla celów archiwalnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
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