
 

 

Regulamin rozgrywek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten dokument określa zasady, które powinny być przestrzegane w 

rozgrywkach „Red Bull Nerchio VS 100”. Nieprzestrzeganie 

wspomnianych zasad będzie karane zgodnie z opisem. 
 

Należy pamiętać, iż to administracja zawsze ma ostatnie słowo w 

sprawach dotyczących turnieju i w skrajnych przypadkach niektóre 

decyzje mogą być sprzeczne z wyszczególnionymi zasadami w celu 

zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych. 

 
Aktualna wersja regulaminu: 11.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 Definicje 

1.1 Organizator 
 
„Red Bull Nerchio VS 100” organizowany jest Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach (40-599), przy ul. Żeliwnej 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, 
REGON 142403601) na zlecenie Red Bull Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681) Al. Wyścigowa 
8a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000132170 (NIP: 5261012714, REGON: 010834789). 

1.2 Uczestnik 
 
Uczestnikiem „Red Bull Nerchio VS 100” jest zawodnik, którzy bierze udział w turnieju „Red Bull 

Nerchio VS 100”.  

1.3 Administrator 
 
W razie jakichkolwiek skarg lub dalszych pytań należy kontaktować się na miejscu z: 
 
Filip Rynkiewicz - Koordynator rozgrywek  

2. Postanowienia ogólne 

2.1 Zmiany w regulaminie 
 
Kierownictwo turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany 

regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. Dodatkowo, ESL zastrzega sobie prawo do 

rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy, jeśli ma to służyć zapewnieniu 

uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji. 

2.2 Ważność 
 
Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub 

niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego 

dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, 

którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego. 

2.3 Poufność 
 
Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z 

organizatorami oraz administracją turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich 

materiałów bez pisemnej zgody dyrekcji turnieju jest zabroniona. 

2.4 Kodeks postępowania 
 
Wszyscy uczestnicy rozgrywek „Red Bull Nerchio VS 100” zobowiązują się zachowywać w 

odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do innych uczestników, widzów, prasy, ESL TV 

oraz administracji „Red Bull Nerchio VS 100”. Świecenie przykładem jest nieodłączną częścią bycia 

uczestnikiem lub organizatorem rozgrywek „Red Bull Nerchio VS 100” i powinniśmy zachowywać 

odpowiednią postawę. 

2.5 Uzgodnienia uczestników 
 



 

Administracja „Red Bull Nerchio VS 100” nie jest odpowiedzialna za wszelkie uzgodnienia 

uczestników ani nie zgadza się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy indywidualnymi 

graczami lub drużynami. Organizacja rozgrywek odradza zawierania tego typu porozumień, a 

uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie nie są pod żadnym 

pozorem dozwolone. 

2.6 Transmisja rozgrywek 

2.6.1 Prawa do transmisji 
 
Wszelkie prawa do transmisji rozgrywek „Red Bull Nerchio VS 100” i należą wyłącznie do Red Bulla. 

Zawierają one wszelkie formy przekazu. 

2.6.2 Przekazanie praw 
 
Red Bull ma możliwość przekazać prawa do transmisji jednego lub wielu meczów osobom trzecim 

lub samym uczestnikom. W takim przypadku transmisja musi zostać ustalona przed meczem z 

głównym administratorem danej gry. 

2.6.3 Narkotyki oraz alkohol 
 
Rozgrywanie meczu offline pod wpływem jakichkolwiek narkotyków, alkoholu lub innych środków 
dopingujących jest surowo zabronione i będzie karane dyskwalifikacją z rozgrywek. 

2.7 Komunikacja 

2.7.1 Kontakt z administracją 
 
Obecni na miejscu administratorzy rozgrywek będą do dyspozycji uczestników turnieju. W 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów czy też pytań, uczestniczy powinni zwrócić się 

bezpośrednio do administratora rozgrywek 

2.8 Warunki uczestnictwa 

2.8.1 Ograniczenia wiekowe 
 
Uczestnik biorący udział w fazie zasadniczej lub finałowej turnieju musi mieć ukończone 16 lat.  
Administracja zastrzega sobie prawo do zarządzania dokumentu potwierdzającego wymagany wiek. 

2.9 Konta gry  
 
Konta do gry w zawodach „Red Bull Nerchio VS 100” dostarczane są uczestnikom przez organizatorów. 

2.10 Nagrody 
 
Zwycięzcy mają obowiązek przesłać wszystkie dane wymagane do wypłacenia nagród na adres 

email: p.jedrzejski@eslgaming.com. Każdy uczestnik, który wygrał nagrodę pieniężną lub rzeczową, 

zgadza się na udostępnienie danych osobowych, niezbędnych do wypłacenia nagród. 

2.10.1 Podział nagród 
 
Za każde zwycięstwo w zawodach „Red Bull Nerchio VS 100” uczestnik otrzyma nagrodę w 
wysokości 1000 PLN.  
Podatek od nagród zostanie uregulowany w imieniu zwycięzcy przez Red Bull. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród o dodatkową kwotę pieniężną bądź 
kategorię nagród, bez konieczności aktualizowania regulaminu. 



 

2.10.2 Termin wysyłki nagród 
 
Wszystkie nagrody zostaną wysłane do 90 dni od zakończenia finałów „Red Bull Nerchio VS 100”. 

2.10.3 Nagrody konkursowe 
 
Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość lub na nagrody innego rodzaju. 

2.10.4 Anulowanie nagrody pieniężnej 
 
Dopóki nagrody pieniężne nie zostały wypłacone, ESL oraz Red Bull zastrzegają sobie prawo do 

anulowania wypłacenia nagród w przypadku, gdy zostały wykryte nowe dowody dotyczące 

jakichkolwiek oszustw lub nieczystej gry. 

2.11 Dane osobowe 
 
W celu odpowiedzi na pytania, spełnianie próśb, wysyłanie wiadomości dla subskrybentów drogą 

elektroniczną czy zarządzanie programami lojalnościowymi wymagane będzie podanie danych 

osobowych takich jak imię, nazwisko, adres domowy i do korespondencji oraz adres e-mail. Baza 

zawierająca dane osobowe przekazane przez użytkowników zarejestrowana jest przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest zgodna z obowiązującym prawem dotyczącym 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

2.12 Hazard 
 
Żaden z graczy, menadżerów lub osób związanych z organizacjami uczestniczącymi w turnieju, nie 

może brać udziału w obstawianiu meczów lub jakimkolwiek innym hazardem związanym z 

rozgrywkami „Red Bull Nerchio VS 100”. Udostępnianie jakichkolwiek informacji pośrednio lub 

bezpośrednio, które mogą pomóc innym osobom jest również zabronione. Jakikolwiek hazard 

przeciwko swojej drużynie będzie skutkować natychmiastową dyskwalifikacją oraz blokadą na 

wszystkie rozgrywki ESL na okres 1 (jeden) roku. Wszystkie inne naruszenia będą karane według 

uznania administracji turnieju. 
 

2.13 Punktualność 
 
Wszystkie mecze „Red Bull Nerchio VS 100” muszą rozpocząć się o ustalonej godzinie. 

Jakiekolwiek zmiany daty meczu muszą zostać zaakceptowane przez administrację rozgrywek. 

Wszyscy gracze powinni być gotowi do rozpoczęcia meczu 15 minut przed planowanym startem 

rozgrywki. W razie niestawienia się zawodnika lub jego spóźnienia, administrator zastrzega sobie 

prawo do przekazania zarezerwowanego terminu innemu graczowi. 

2.14 Rezultat spotkania 
 
Wynik meczu musi zostać wprowadzony oraz zaakceptowany przez administratorów rozgrywek 

natychmiast po zakończeniu meczu. 

2.15 Protest meczowy 

2.15.1 Definicja 
 
Protest meczowy powstaje w wyniku problemów zaistniałych podczas meczu, które miały wpływ na 

końcowy wynik spotkania. Protest może zostać zgłoszony podczas rozgrywania spotkania w celu 

natychmiastowej reakcji ze strony administracji lub po jego zakończeniu. Protest to oficjalna forma 

komunikacji pomiędzy uczestnikiem oraz administracją. 



 

2.15.2 Zasady zgłaszania protestów 
 
Zgłoszony protest musi zawierać dokładne informacje o powodzie jego wystosowania.  

3 System rozgrywek oraz harmonogram 
 
Piątek 20.04.2018 godz. 12:00 – 18:00 
Sobota 21.04.2018 godz. 10:00 – 20:00 
Niedziela 22.04.2018 godz. 10:00 – 18:00 
 

3.1 Rejestracja 
 
Wstępna rejestracja do turnieju „Red Bull Nerchio VS 100” odbędzie się na stronie 
redbull.pl/nerchio. Każdy uczestnik, który zarejestruje się, otrzyma trzydniowy karnet na targi Good 
Game. Z zarejestrowanymi użytkownikami organizator skontaktuje się w celu ustalenia 
szczegółów odbioru karnetów. Każdy z uczestników będzie musiał okazać aktualny dokument 
potwierdzający swoją tożsamość. W razie niewypełnienia wszystkich miejsc, dodatkowa 
rejestracja odbędzie się na miejscu wydarzenia.  

4 Wydarzenie offline 

4.1 Punktualność 
 
Każdy uczestnik „Red Bull Nerchio VS 100” ma obowiązek stawić się na miejsce rozgrywek o czasie 

wyznaczonym przez administracje. Uczestnicy dostaną dostateczną ilość czasu na przygotowanie 

się do gry i rozwiązanie wszelkich problemów technicznych, które mogą wystąpić podczas meczu. 

Uczestnik powinien natychmiastowo poinformować o jakichkolwiek spóźnieniach koordynatora 

rozgrywek. Jakiekolwiek spóźnienia mogą skutkować usunięciem z turnieju. 

4.2 Sprzęt 
 
ESL zaopatruje uczestników w sprzęt niezbędny do rozegrania meczu. Uczestnicy nie mają 

możliwości grania na swoim sprzęcie. 

4.3 Miejsce gry 
 
Zabronione jest przynoszenie oraz konsumowanie jedzenia w miejscu gry. Palenie papierosów jest 

również zabronione. Zbyt głośne lub wulgarne okrzyki są zakazane i będą surowo karane. Na 

stołach do gry może znajdować się tylko i wyłącznie sprzęt potrzebny do gry. 

4.4 Instrukcje administracji 
 
Instrukcje administracji powinny w każdym wypadku być przestrzegane. Niezastosowanie się do 

przekazanych instrukcji skutkować będzie upomnieniem, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. 

4.5 Mecze na scenie 
 
Uczestnicy zobowiązani są do rozgrywania swoich meczów na scenie. Wyjątki mogą zostać 

udzielone w przypadku, gdy gracz dostarczy odpowiednie dokumenty (przykładowo zaświadczenie 

lekarskie) potwierdzające niepełnosprawność do rozgrywania meczów na scenie. 

4.6 Prawa do powtórek 
 
ESL zastrzega sobie prawo do publikacji powtórek i wykorzystywania ich w celach promocyjnych. 
 

4.7 Prawa do wizerunku 
 



 

Poprzez udział w turnieju, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w 
materiałach zdjęciowych (galeria, social media), wideo (produkcja TV, social media) lub audio w 
celach promocyjnych. Wymagane jest podpisanie formularza zgody na miejscu wydarzenia. 
Formularz dostępny będzie na recepcji w strefie Red Bull.  

4.8 Ceremonia wręczenia nagród 
 
Uczestnicy zobowiązani są do udziału w ceremonii wręczenia nagród. 

5 Inne przewinienia 

5.1 Założenia ogólne 
 
Wszystkie ogólne przewinienia zostały przedstawione w poniższych punktach i będą karane 
zgodnie z opisem. 

5.2 Naruszenie etykiety 
 
Od uczestników „Red Bull Nerchio VS 100” wymagane jest odpowiednie i kulturalne 

zachowanie względem siebie. Wszelkie odstępstwa od tej reguły będą karane w zależności od 

okoliczności i nasilenia negatywnych zachowań. 

5.2.1 Obrazy 
 
Wszelkie obrazy powiązane z rozgrywkami „Red Bull Nerchio VS 100” będą surowo karane. Dotyczy 

to głównie obleg podczas meczów, a także obraźliwych tekstów wysyłanych na czacie gry. 

Ekstremalne obrazy popełnione na tle rasowym bądź religijnym mogą skutkować dyskwalifikacją. 

5.3 Niesportowe zachowanie 
 

Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania wobec innych zawodników oraz członków 

zespołu administratorów. Wszelkie próby oszustwa bądź naruszenia zasad porządku skutkować 

będą upomnieniem. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad czystej 

gry, uczestnik może zostać ukarany dyskwalifikacją. 

5.3.1 Oszukiwanie 
 
Wszystkie formy oszukiwania w meczach „Red Bull Nerchio VS 100” są zabronione i będą surowo 

karane. Jeżeli okaże się, że ktoś dopuścił się oszustwa, nieważne w jakiej formie, aby uzyskać 

przewagę podczas meczu, gracz zostanie usunięty z rozgrywek. Używanie niedozwolonych 

programów lub stosowanie innych metod ułatwiających grę jest zabronione i będzie w ten sam 

sposób karane. 

6 Szczegółowe zasady rozgrywek „Red Bull Nerchio VS 100” 
 

6.1 Format Rozgrywek 
 
Rozgrywki prowadzone będą w formacie Best of 1. Każdy uczestnik ma prawo do rozegrania jednego 
meczu. 

 

6.2 Dodatkowe ułatwienie 
 
Każdy z uczestników rozgrywek Red Bull Nerchio VS 100 będzie miał podgląd do widoku z ekranu 
gry Nerchio. Korzystanie z tego podglądu nie będzie traktowane jako oszustwo. 

 



 

6.3 Rasa 
 
Każdy uczestnik ma prawo do wybrania rasy w grze StarCraft II, którą będzie kontrolować w trakcie 
meczu. 
 

6.4 Pula map 
 
Mapy, na których rozgrywane będą poszczególne mecze, będą dobierane losowo spośród oficjalnej 
puli map turniejowych obowiązującej w obecnym sezonie rankingowym. 

 

6.5 Zakładanie meczu 
 

Mecz będzie zakładany przez uczestników bądź administratora. Następnie dokonany zostanie wybór 
map oraz rasy. 

6.6 Restart meczu 
 
Restart może nastąpić tylko za zgodą administratora prowadzącego i tylko w przypadkach problemów 
natury technicznej.  

7 Prawa Autorskie 
 
Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością Turtle Entertainment Polska oraz 
Red Bull Sp. Z o.o.  lub są używane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozprowadzanie, 
powielanie, zmienianie lub inne użycie materiałów zawartych w tym dokumencie, włączając w to 
obrazy, rysunki, tekst, czy też fotografie, może stanowić naruszenie praw autorskich oraz znaków 
towarowych i być ścigane na mocy prawa karnego i/lub prawa cywilnego. Żadna część zawartości 
tego dokumentu nie może być odtwarzana w jakiejkolwiek formie ani przechowywana w bazie danych 
lub kopii bezpieczeństwa systemu z wyjątkiem użytku osobistego, bez pisemnej zgody Turtle 
Entertainment Polska. 
Cała zawartość tego dokumentu została podana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Turtle 
Entertainment Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany treści lub plików znajdujących się na naszej stronie http://play.eslgaming.com w 
dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

http://play.eslgaming.com/
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