
Regulamin turnieju

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w BEST 
Gamers Tournament, zwanym dalej BGT, Turniejem.
Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Studentów 
BEST, z siedzibą w Gmachu Głównym Politechniki 
Warszawskiej, znajdującym się przy Placu Politechniki 1 p.142, 
00-661 Warszawa (dalej “Organizator”).
Turniej odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2018 roku.
Nadzór nad prawidłowym i uczciwym przebiegiem turnieju 
sprawuje komisja sędziowska złożona z Koordynatora 
projektu BEST Gamers Tournament oraz Sędziego Głównego 
Turnieju.
Za bezpośredni kontakt z graczami odpowiadają 
opiekunowie, z którymi należy się kontaktować w sprawach 
spornych lub wymagających jakiejś ingerencji. Opiekunowie 
mają obowiązek przekazać sprawę do komisji sędziowskiej.
Prawo do zgłaszania problemów oraz kontaktowanie się 
z opiekunem gry ma kapitan zespołu lub osoba wyznaczona 
przez kapitana, która musi zajmować wyznaczone miejsce 
przez organizatora.
Podczas trwania BGT zabrania sie propagowania haseł 
faszystowskich, nazitowskich, rasistowskich, 
komunistycznych oraz innych zachowań zabronionych przez 
polskie prawo.

§ 2 Warunki uczestnictwa w turnieju 
BEST Gamers Tournament

Przebywać na terenie i korzystać z atrakcji udostępnionych 
przez BGT może każda osoba, która akceptuje regulamin 
turnieju.
Udział w turnieju BEST Gamers Tournament mogą brać 
studenci, osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, 
które posiadają pisemne pozwolenie od prawnych 
opiekunów.
W przypadku gier zespołowych, przynajmniej czterech 
członków musi mieć status studenta, co wiąże się 
z posiadaniem ważnej legitymacji studenckiej. Dopuszcza się 
udział jednej osoby nie będącej studentem dla gry CS:GO 
oraz League of Legends. W przypadku niezastosowania się 
uczestników do tych zaleceń sędzia główny turnieju ma 
prawo do dyskwalifikacji całej drużyny, w której więcej niż 
jedna osoba nie ma statusu studenta i nie posiada ważnej 
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W przypadku gier indywidualnych, uczestnik musi 
posiadać status studenta oraz ważną legitymację 
studencką.
W celu rejestracji do turnieju należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 
www.bgt.net.pl do dnia wyznaczonego przez regulamin 
konkretnej gry. Rejestracja uczestnika zostanie 
potwierdzona e-mailem.
Nazwa drużyny/nick nie może zawierać wulgaryzmów, 
treści obraźliwych, sloganów faszystowskich, 
rasistowskich, nazistowkich, komunistycznych i innych 
podobnych zabronionych przez polskie prawo.
W konkursach dziejących się podczas wydarzenia nie 
mogą brać członkowie komisji sędziowskiej oraz 
Organizator.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 
zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. 
Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Studentów BEST w celach 
komunikacyjnych dotyczących organizowanego 
wydarzenia BEST Gamers Tournament. Jednocześnie 
oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki 
o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi 
możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie 
o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej 
i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 
możliwości jej rozliczalności. Zostałem również 
poinformowany o celu ich zbierania, dobrowolności 
podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz 
że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom bez 
mojej zgody.
Uczestnik turnieju wraz z rejestracją do finału turnieju 
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł 
w przypadku studentów Politechniki Warszawskiej oraz 
20 zł dla pozostałych uczestników. Pieniądze te będą 
przeznaczone na zakup koszulek i akcesoriów 
niezbędnych do bezproblemowego przeprowadzenia 
turnieju. Sposoby uiszczenia opłat podane są przez 
organizatora na stronie www.bgt.net.pl.
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§ 3 Prawa i obowiązki uczestnika

Każdy uczestnik BGT otrzyma identyfikator 
potwierdzający jego uczestnictwo w turnieju gier 
elektronicznych oraz uprawniający do przebywania 
w określonej strefie przeznaczonej tylko dla graczy.
Na terenie PW, gdzie odbywa się BGT zabrania się:
 - wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz 
wnoszenia i zażywania narkotyków oraz innych środków 
odurzających,
 - wnoszenia i spożywania posiłków w strefach, gdzie 
zostało to zabronione,
 - używania przez uczestników sprzętu nagłaśniającego (nie 
dotyczy słuchawek),
 - posiadania i używania urządzeń mogących zakłócić pracę 
wszelkiego sprzętu  elektronicznego,
 - wnoszenia wszelkich rodzajów broni, materiałów 
pirotechnicznych oraz narzędzi ostrych,
 - rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz 
promocyjnych bez zgody organizatora.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt 
elektroniczny wniesiony na teren  BGT. Dotyczy to zarówno 
stanu technicznego jak i prawnego urządzeń.
Uczestnik odpowiada za stan techniczny sprzętu przy jego 
stanowisku, od momentu 
zajęcia stanowiska aż do jego zwolnienia.
Uczestnik zajmuje miejsce przy stanowisku dopiero 
w momencie wyznaczonym przez organizatora.
Uczestnik ma prawo do zgłoszenia oprogramowania, jakie 
chciałby posiadać na komputerze podczas turnieju 
(dotyczy wszelkich sterowników) najpóźniej tydzień przed 
turniejem. Po tym terminie wszystkie instalacje 
dodatkowych programów/sterowników nie będą 
respektowane i będzie się to wiązało z łamaniem 
regulaminu turnieju. Ostateczną decyzję, co do 
postępowania z uczestnikiem, który dopuścił się złamania 
regulaminu podejmuje Sędzia Główny Turnieju. 
Uczestnik ma prawo przynieść i korzystać z własnych 
słuchawek, klawiatury, myszki wraz z podkładką po 
uprzednim powiadomieniu organizatora tzn. przed 
konkretną rozgrywką( zabrania się używania własnych 
padów do konsoli).
Uczestnik ma prawo wypożyczyć sprzęt zapewniany przez 
organizatorów( mysz i klawiatura). Uczestnik musi oddać 
Organizatorom dany sprzęt przed opuszczeniem 
stanowiska.
Ze względu na fakt, że cały turniej przeprowadzany jest 
w języku polskim zalecane jest, by kapitan drużyny mówił 
płynnie po polsku.
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§ 4 Odpowiedzialność i prawa organizatora/ów

§ 5 Postanowienia końcowe

Odpowiedzialność organizatora ogranicza się jedynie do 
rzeczy zawartych w niniejszym regulaminie i dotyczy 
wyłącznie działań organizatora lub osób przez niego 
upoważnionych mających na celu realizację założeń.
Organizator ma prawo do monitorowania sieci Ethernet 
BGT na terenie turnieju w celu zapewnienia poprawności 
jej działania oraz wykrycia naruszeń zasad niniejszego 
regulaminu przez uczestników.
Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika lub jego 
usunięcia z terenu turnieju w razie złamania zasad 
niniejszego regulaminu, złamania zasad regulaminów 
dotyczących poszczególnych rozgrywek, a także 
w przypadku: 
 - zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
 - kradzieży,
 - świadomego zakłócania przebiegu turnieju,
 - podania nieprawdziwych lub niepełnych danych 
osobowych,
 - niestosowanie się do poleceń przedstawicieli 
organizatora.
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Organizator dołoży wszelkich starań w celu 
zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy 
w funkcjonowaniu turnieju, jeżeli nastąpiły one na 
skutek zdarzeń niezależnych od organizatora oraz 
zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie 
mógł zapobiec.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych 
przez uczestnika, organizator obciąży uczestnika kwotą 
będącą równowartością dokonanych zniszczeń. Kwota 
będzie ustalona przez organizatora i nie podlega 
negocjacjom.
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na 
ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych 
przez uczestnika w związku z udziałem w BGT za 
wyjątkiem kosztów przekazania nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania 
osób trzecich niezwiązanych z turniejem, które mogą 
przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.
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Sędzia Główny Turnieju
Jakub Matuszewski

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki osób oraz uszkodzenia sprzętów należących do 
uczestników turnieju. Organizator nie odpowiada za 
szkody powstałe w wyniku kradzieży, pożaru, zalania 
wodą oraz przerw w dostawie prądu.
Uczestnik akceptując regulamin zgadza się na 
wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmie 
promocyjnym wykonywanych podczas turnieju. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w regulaminie.
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