Regulamin turnieju – FORTNITE SAMSUNG BRAND STORE 09.2018
§1
WSTĘP
1. Organizatorem turnieju jest : Matrix Media Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, ul. Wierzbowa 5
operator salonu Samsung Brand Store w Arkadii
2. Turniej dotyczy elektronicznej rozgrywki sieciowej na smartfonach w mobilną wersję gry
FORTNITE
3. Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszych graczy, promocje e-sportu i promocję salonu
Samsung Brand Store wśród mieszkańców Warszawy.
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§2
MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWANIA TURNIEJU
Salon Samsung Brand Store CH Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa.
Turniej odbędzie się 5 października 2018 roku.
Godzina rozpoczęcia Turnieju to: 12:00.
Godzina zakończenia Turnieju to: 19:30.
Godzina ogłoszenia zwycięzców i rozdanie nagród 20:00.
Organizator udostępni osiem stanowisk ze smartfonami Samsung Note 9, S9
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
Turniej jest ogólnodostępny. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się gracza i wypełnienie
dokumentacji zgłoszeniowej, ponadto minimalny wiek graczy, którzy mogą przystąpić do
Turnieju to 15 lat.
Zgłaszanie zawodników odbywa się formularzem na miejscu w Samsung Brand Store Arkadia
Gracze na bieżąco przekazują formularze zgłoszeniowe i przystępują do turnieju wraz ze
zwalniającymi się stanowiskami przeznaczonymi dla graczy
Zgłoszenie przyjmowane będą w godzinach 12:00-19:00 5.10.2018r
Liczba stanowisk i wolnych miejsc jest ograniczona.

§4
WYPOSAŻENIE GRACZY
1. Organizator zapewnia stanowiska wyposażone w Smartfon N9, S9 lub S8
2. Uczestnik bierze udział w turnieju tylko na sprzęcie dostarczonym przez organizatora.
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§5
ZASADY GRY
Rozgrywki turniejowe prowadzone są w trybie Solo.
Każdy Uczestnik ma prawo do 2 minutowego przygotowania się przed rozpoczęciem gier
kwalifikacyjnych.
Przed rozpoczęciem gier kwalifikacyjnych Uczestnik musi poinformować Sędziego o gotowości
do gry.
Uczestnik rozgrywa trzy gry kwalifikacyjne z czego Sędzia zapisze do klasyfikacji generalnej
najlepszy wynik z jednej z tur.
Punkty przyznawane są za:
a. Królewskie zwycięstwo – 15 punktów

b. II i III miejsce – 7 punktów
c. IV i V miejsce – 5 punktów
d. Pozostałe miejsca VI-X – 2 punkty
e. Likwidacja - 2 punkty
f. 5 i więcej likwidacji – 4 punkty (dodatkowo ponad punkty za likwidację)
6. Jeżeli w kwalifikacji generalnej dojdzie do remisu, który uniemożliwi wyłonienie nagradzanych
miejsc w turnieju. Zostanie rozegrana runda finałowa między tymi Uczestnikami.
7. Runda finałowa składa się z dwóch gier finałowych. Każda z gier będzie punktowana, a
następnie zsumowana do klasyfikacji finałowej.
§6
NAGRODY
1. W Turnieju przewidziano nagrody rzeczowe przeznaczone dla 10 pierwszych wygranych:
1 miejsce

Galaxy Note9 6,4" 128GB

2 miejsce

Galaxy Tab S4 WiFi

3 miejsce

Galaxy-A7 (2018)

4 miejsce

Galaxy Watch Black 42mm

5 miejsce

Galaxy Watch Black 42mm

6 miejsce

Galaxy Watch Black 42mm

7 miejsce

Galaxy-J4+

8 miejsce

Galaxy-J4+

9 miejsce

Galaxy-J4+

10 miejsce

Galaxy-J4+

§7
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Zakaz spożywania napojów i jedzenia przy stanowiskach
2. O kolejności uczestnictwa decyduje kolejność w kolejce w razie wątpliwości - sędzia
3. Decyzje sędziego nie podlegają dyskusji i są wiążące.
§8
WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Wręczenie nagród odbędzie się 5 października o godzinie 20:00 w 2018r w Samsung Brand
Store CH Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa.
2. Wyczytane zostaną osoby które zajęły miejsca od 1 do 10. Każda z osób będzie miała 2min
na podejście i odebranie nagrody, w razie nie odebrania nagrody przez zwycięzcę jest to
tożsame z rezygnacją z uczestnictwa w turnieju i odebraniu nagrody a co za tym idzie
uczestnik zostaje skreślony z listy i uznany za nie uczestniczącego w turnieju.
3. W sytuacji kiedy któryś z uczestników nie odbierze nagrody i wypadnie z listy, kolejni
zawodnicy zajmują wyższe miejsca by wypełnić tę lukę.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez zgłoszenie do turnieju uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją Turnieju oraz promocją organizatora Turnieju.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli
zmiany te będą korzystne dla uczestników Turnieju. Organizator w miarę posiadanych
możliwości technicznych i finansowych zobowiązuje się poinformować uczestników o
dokonanej zmianie.
3. Regulamin Turnieju jest dostępny w formie drukowanej w Samsung Brand Store CH Arkadia, al.
Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa oraz w siedzibie organizatora.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez komisję
sędziowską powołaną przez organizatora Turnieju.

