
Regulamin Turnieju League of Legends 

1. Informacje ogólne: 
a. Organizatorem turnieju LEAGUE OF LEGENDS jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie. 
b. Organizator turnieju zapewnia, że turniej jest organizowany bez jakiejkolwiek współpracy, uczestnictwa czy udziału 

firmy Riot. 
c. Zapisy trwają od 11.04.2016 r. do 21.04.2016 r. 
d. Administratorami/sędziami turnieju są wybrane przez organizatora osoby. 
e. Kontakt możliwy jest poprzez email: konkurs@zsl.szczecin.pl 
f. W sytuacjach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do 

administratorów turnieju. 
g. Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu. 
h. Turniej organizowany jest 23.04.2016 r. w godz. 830 - 1400 w budynku Zespołu Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, 

ul. Ku Słońcu 27-30. 

2. Warunki uczestnictwa: 
a. By wziąć udział w turnieju nie jest wymagany 30 poziom przywoływacza. 
b. Każdy zawodnik gra na własnym koncie EUNE. 
c. Każdy zawodnik musi podać dane pełnoletniego opiekuna lub podpisaną zgodę rodzica na udział w  turnieju. 
d. W rozgrywkach będą uczestniczyć pojedynczy gracze (1 vs 1). 
e. Gracze mogą rejestrować się jedynie przez formularz zgłoszeniowy. 
f. Podczas zgłoszenia gracze muszą podać nazwę przywoływacza dla identyfikacji danego gracza. 
g. W zależności od zapisanych drużyn, organizatorzy ustawią drabinkę. 

3. Tryb rozgrywek: 
a. W zależności od ilości zapisanych drużyn, organizatorzy ustawią drabinkę. 
b. Turniej rozgrywany jest na mapie Howling Abyss. 
c. Szczegółowe informacje podane zostaną w dniu turnieju.  

4. Zapisy: 
a. Zawodnicy muszą zostać zapisani za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 
b. Formularz musi zostać dostarczony do dnia 21.04.2016 r. (osobiście, pocztą, faksem, mailem). 
c. Wszyscy gracze, na bieżąco, lub do dnia 22.04.2016 r. zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do turnieju. 

5. Zasady gry: 
a. Specjalne wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione i równoznaczne z przegraniem gry. 
b. Uczestnicy mają możliwość podłączenia własnych klawiatur oraz myszy komputerowych do komputerów. W przypadku 

urządzeń niestandardowych należy posiadać ze sobą sterowniki! 

 

 

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie 
ul. Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin 

telefon: 91-48-48-056, fax: 91-48-56-039 
 konkurs@zsl.szczecin.pl www.zsl.szczecin.pl 

 
 

Szkoła   .........................................................................................................................................................................................................................................................................  
(nazwa; adres) 

Opiekun zawodnika  .............................................................................................................................................................................................................................................................................  

Numer telefonu do opiekuna  .............................................................................................................................................................................................................................................  

lub oświadczenie rodzica: 

Ja niżej podpisany / podpisana .......................................................................................... wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

w Turnieju LoL organizowanym przez Zespół Szkół Łączności w Szczecinie w dniu 23.04.2016 r. 

Telefon kontaktowy rodzica  .................................................  

............................................... 
podpis 

Zawodnik (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) 

1  .........................................................................................................................................................................................................................  

KARTA ZGŁOSZENIA 
Turniej League of Legends 


