
 

 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Kielcach 

 

SŁOWNIK POJĘĆ ......................................................................................................................................................................... 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................................................................................................ 2 

ZASADY UCZESTNICTWA ............................................................................................................................................................ 2 

 HARMONOGRAM I REJESTRACJA .............................................................................................................................................. 2 

 SCHEMAT ROZGRYWEK ............................................................................................................................................................. 3 

NAGRODY ................................................................................................................................................................................... 3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ............................................................................................................................................. 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ..................................................................................................................................................... 5 

 

 

 

 



 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Turniej – rozgrywki o charakterze sportowo - edukacyjnym pod nazwą „Mistrzostwa Szkół 

Podstawowych w Kielcach” zarządzane przez Organizatora turnieju; 

1. Organizator - TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-857 Poznań, NIP: 778-14-56-499; 

2. Wykonawca i administrator Turnieju – TEB Edukacja Oddział Kielce, ul. Sienkiewicza 45, 25-005 Kielce, 

NIP; 778-14-56-499 

3. Uczestnik – zawodnik, który spełnia wymagania określone w Regulaminie; 

4. Fundator – podmiot partnerski Turnieju udzielający na jej rzecz wsparcia finansowego, organizacyjnego, 

rzeczowego lub barterowego; 

5. Regulamin – określa zasady na podstawie których rozgrywany jest Turniej; 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin ten określa zasady organizacji i uczestnictwa w Turnieju pod nazwą “Mistrzostwa Szkół 

Podstawowych w Kielcach”. 

1. Regulamin ten ma zastosowanie do wszystkich Uczestników. 

2. Turniej odbywa się w placówce TEB Edukacji w Kielcach i udział w nim jest bezpłatny. 

3. Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych w Kielcach oraz uczniów klas 6-8 klas 

podstawowych znajdujących się do 30 km od granic administracyjnych od Kielc. 

4. Kontakt z Administratorem Turnieju dostępny jest przez: 

■ serwer Discord: https://discord.gg/5DS9NkHpuY - przed i w trakcie Turnieju 

pod nazwą użytkownika: Majutek#8883, Porfiria#2581, smile#1472 lub koab#3047. 

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

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. przeczytania i zaakceptowania regulaminu 

b. dołączenie do serwera Discord pod adresem https://discord.gg/5DS9NkHpuY 

c. dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych przez Organizatora; 

d. dokonania rejestracji do turnieju poprzez formularz zgłoszeniowy 

e. posiadania konta League of Legends na serwerze EUNE z minimalną liczbą 20 postaci 

f. przestrzegania zasad fair-play oraz wszelkich przepisów i zaleceń wydanych przez 

Organizatora. 

2. Warunki uczestnictwa w turnieju 

a. każdy z zawodników może brać udział wyłącznie w jednej drużynie; 

b. drużyna musi składać się z 2 zawodników pochodzących z tej samej szkoły; 

c. 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; 

3. Prawa do Streamingu 

a. Organizator oraz komentatorzy współpracujący przy projekcie z Organizatorem mają prawo do 

streamowania meczów w ramach turnieju bez zgody drużyn w nich uczestniczących. 

b. podczas streamowanych spotkań obowiązują specjalne procedury, o których uczestnicy 

zostaną poinformowani przez Administratora Turnieju  przed rozpoczęciem transmisji; 

c. uczestnicy nie mogą we własnym zakresie streamować swojego meczu. 

 

 

 

 HARMONOGRAM I REJESTRACJA 

1. Rejestracja do Turnieju jest dwuetapowa 



 

 

• Pierwszym etapem jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego: 

• Drugim etapem jest dołączenie na serwer discord: https://discord.gg/5DS9NkHpuY oraz zgłoszenie 

udziału na kanale: #zapisy-na-turniej 

• Trzecim etapem jest spotkanie na rozgrywkach w TEB Edukacja Kielce, ul. Sienkiewicza 45 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM TURNIEJU 

 

1. Turniej odbędzie się 12-13 czerwca 2021 roku w TEB Edukacji w Kielcach na ul. Sienkiewicza 45 

2. Start turnieju przewidziany jest 12 czerwca o godzinie 10:00. 

3. Pierwszy ćwierćfinał rozpocznie się nie później niż 10:30, a wszystkie następne mecze ćwierćfinałowe będą 

rozgrywane jak tylko zwolnią się stanowiska komputerowe. 

4. Mecze ćwierćfinałowe będą rozgrywane w formacie BO3. Możliwość wyboru strony w pierwszym meczu 

będzie należała do drużyny, która awansowała z grupy z wyższego miejsca. 

5. Pierwszy dzień turnieju zakończy się po rozegraniu ostatniego meczu ćwierćfinałowego. 

6. Drugi dzień turnieju rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 10:00 

7. Pierwszy półfinał rozpocznie się nie później niż 10:30, a następny mecz półfinałowy będzie rozgrywany jak 

tylko zwolnią się stanowiska komputerowe. 

8. Mecze półfinałowe będą rozgrywane w formacie BO3. O wyborze strony w pierwszym meczu zadecyduje 

rzut monetą. 

9. Mecz o trzecie miejsce odbędzie się po zakończeniu meczów półfinałowych. Zostanie rozegrany w 

formacie BO3 i o wyborze strony w pierwszym meczu zadecyduje rzut monetą. 

10. Finał odbędzie się po zakończeniu meczu o trzecie miejsce. Zostanie rozegrany w formacie BO5 i o 

wyborze strony zadecyduje rzut monetą. 

  

NAGRODY 

1. W turnieju przewidziane są nagrody. 

1. Nagrody i ich wartość: 

I miejsce - 2 zestawy MSI VIGOR GK30 COMBO (klawiatura + mysz) o łącznej wartości 458 zł (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto)  

II miejsce - 2 powerbanki 5000 mAh XIAOMI Mi Power Bank 2, 2 szybkoschnące ręczniki, 2 pendrivy oraz 

2 karty prezentowe do sklepu Media Markt po 100 zł każda o łącznej wartości 384 zł (słownie: trzysta 

osiemdziesiąt cztery złote 00/100 brutto)  

III miejsce – zestaw gadżetów TEB: 2 plecaków, 2 szybkoschnących ręczników, 2 smycz3, 2 pendrivy, 2 

breloczki oraz 2 powerbanki 5000 mAh XIAOMI Mi Power Bank 2 o łącznej wartości 242 zł (słownie: 

dwieście czterdzieści dwa złote 00/100 brutto) 

 
2. Fundatorem nagród jest TEB Edukacja Sp. z o.o. 

3. Przed otrzymaniem nagrody Organizatorzy zastrzega sobie prawo weryfikacji zawodników pod 

względem kryterium określonym w regulaminie. 

4. Laureaci tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z 

niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki Stron. 

5. Nagrody będą do odebrania w sekretariacie szkoły Technikum TEB Edukacja w Kielcach, ul. Sienkiewicza 

45, 25-005 Kielce. 

6. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie 

wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane celem wystawienia 

dokumentów podatkowych. 

7. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą konkursu lub finalistą jest osobą, która nie spełnia warunków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Nagroda zostanie przekazana 

następnej w kolejności osobie w kwalifikacji końcowej. 

8. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z kolejną wyróżnioną osobą nagroda pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. 



 

 

9. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do odbioru nagrody zobowiązani są do udostępnienia 

następujących danych osobowych: 

a. imienia i nazwiska, 

b. legitymacji szkolnej do wglądu przy odbiorze nagrody 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o. o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju. W przypadku wyrażenia 

dobrowolnej zgody celem przetwarzania będą również działania marketingowe. Każda osoba ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia w każdym czasie. 

1. Informacje ogólne 

W trosce o zachowanie Pana/i prawa do prywatności jak i spełnienia wymogów przewidzianych 

przepisami prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Pana/nią 

dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane. 

 

Administratorem danych osobowych jest: 

TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. 

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@teb-edukacja.pl 

 

1. Dane osobowe przetwarzane będą 

W CELACH NA PODSTAWIE PRZEZ OKRES 

realizacji Turnieju Formularza zapisu i 
zaakceptowania 
regulaminu 

3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku 
następującego po dacie zawarcia umowy 

marketingowych Wyrażonej zgody 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku 
następującego po dacie wyrażenia zgody 

Weryfikacji wieku 
uczestnika (mail rodzica) - 
w przypadku uczniów szkół 
podstawowych 

Wyrażonej zgody 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku 
następującego po dacie wyrażenia zgody 

2. Udostępnianie danych 

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na potrzeby realizacji 

Turnieju, dostawcom usług oraz organom, które działają na podstawie przepisów prawa. 

 

3. Prawa przysługujące podmiotowi danych osobowych 

■ prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania 

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

■ prawo do przenoszenia danych 

■ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można 

wycofać kierując żądanie na mail Inspektora Ochrony Danych. 

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego 
prawa. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie 
danych osobowych w celach uczestnictwa w turnieju jest dobrowolne, ale konieczne aby wziąć w nim 
udział. 

Podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w turnieju. 

W przypadku udzielenia zgody w celach marketingowych podane dane będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 

mailto:iod@teb-edukacja.pl


 

 

podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, wieku,  miejsca 
zamieszkania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty 
edukacyjnej. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza strefę EOG. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Regulaminu Organizator zobowiązuje się do przesłania aktualnej (zmienionej) wersji Regulaminu. 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w kwestiach nieuregulowanych w 

Regulaminie wyłączne prawo do decydowania ma Administrator Turnieju. 

2. W sytuacji nieuregulowanej w Regulaminie Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do decydowania 

o rozwiązaniu sporu poprzez decyzję głównego Administratora Turnieju. 

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia przez Organizatora. 


