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Regulamin Celestynowski Turniej FIFA 21 – Xbox ONE 

1. Informacje ogólne: 
 Organizatorem tego turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów  
 Celem turnieju jest bezpieczna integracja społeczności lokalnej poprzez 

kontakt online. Promocja e-sportu jako alternatywnej formy aktywności w 
czasie wolnym.  

 Wykonawcą jest forum turniejowe EuroArena.eu, na czele z głównym 
administratorem – Damianem Kawczyńskim. 

 Wykonawca tego turnieju zapewnia odpowiedzialną oraz profesjonalną 
administrację, która będzie panowała nad przebiegiem rozgrywek. 

 Organizator turnieju przewiduje puchary i nagrody rzeczowe dla czterech 
najlepszych miejsc w turnieju.   

 Zapisy do turnieju odbywają się za pomocą odpowiednio przygotowanego 
formularza. Dostępnego tutaj: https://forms.gle/MdgcyXFZmiN7bcN99 

 Gramy wyłącznie na oryginalnej wersji gry FIFA 21 od EA Sports – platforma 
Xbox ONE.  

 Turniej rozgrywany jest w zwykłym trybie, czyli drużynami dostępnymi w 
grze. Z wyłączeniem:  

 Gracz zapisany do turnieju ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 
oraz przestrzegania jego zasad. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika z jego przestrzegania. 

 Po zwycięstwie, w ciągu 14 dni administracja skontaktuje się z graczami w 
celu odebrania nagrody. 

 Rozpiska grupowa oraz wszystkie wyniki podawać będziemy w dziale: 
https://euroarena.eu/forumdisplay.php?fid=338 

 Turniej nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA 21 Global Series ani 
sponsorowany przez Electronic Arts Inc. lub jej licencjodawcę (ów). 

2. Zapisy: 
 Zapisy przyjmowane są przez Wykonawców turnieju (EuroArena) od 

01.12.2020r. do 07.12.2020r  pod linkiem -> 
https://docs.google.com/forms/d/1YAPB_c1Y9IFgYOSgy-
uBaRndiVGsDF1vyozAPXv1Ipw/ 
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3. Struktura rozgrywek: 

 Turniej podzielony będzie na dwie fazy, grupową oraz pucharową. 
 Komunikujemy się za pomocą komunikatora dostępnego w konsoli Xbox 

ONE. 

3.1. Faza grupowa: 

 Gramy każdy z każdym, jeden mecz.  
 Wygrana – 3 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów. 
 Na rozegranie spotkań mamy określony okres czasu. 
 W razie gdy dwóch graczy zdobędzie taką samą ilość punktów o miejscu w 

tabeli końcowej decydują następujące elementy: mecz bezpośredni, bilans 
bramkowy, bramki strzelone, bramki stracone, dodatkowe spotkanie. 

 W razie gdy więcej niż dwóch graczy zdobędzie taką samą ilość punktów o 
miejscu w tabeli końcowej decydują następujące elementy: mecze 
bezpośrednie, bilans bramkowy, bramki strzelone, bramki stracone, 
dodatkowe spotkania. Przy tej opcji bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie 
spotkania między graczami „zainteresowanymi”. 

 Ilość osób awansujących do fazy pucharowej będzie zawarty w rozpisce 
grup.  

3.2. Faza pucharowa: 

 Gramy systemem drabinki pojedynczej eliminacji, mecz + rewanż.  
 Wyniki sumujemy, w razie remisu rozgrywamy trzecie spotkanie. Jeśli w tym 

spotkaniu również będzie remis, rozgrywamy kolejne a w nim wygrywa 
osoba, która jako pierwsza zdobędzie bramkę. 

 W finale oraz meczu o 3 miejsce rozgrywamy tylko jedno spotkanie. Jeśli w 
tym spotkaniu będzie remis, rozgrywamy kolejne a w nim wygrywa osoba, 
która jako pierwsza zdobędzie bramkę. 
 

4. Ustawienia: 

4.1. Ustawienia gry: 

 Długość połowy: 6 minut. 
 Poziom trudności: Klasa Światowa (World Class). 
 Szybkość gry: Normalna. 
 Stadion: dowolny. 

4.2. Zakazane zagrania: 
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 Używanie własnych formacji. 
 Zmiany drużyny po rozłączeniu. 
 Zmiany drużyn można dokonywać między meczami.  

 
5. Rozłączenia, ile gramy? 

 Jeśli nastąpi rozłączenie należy dograć według podanego schematu, jeżeli 
gracz przed rozłączeniem dostał czerwoną kartkę to po ponownym meczu 
ten sam zawodnik ma sfaulować na czerwoną kartkę. Od momentu 
otrzymania czerwonej kartki w drugim meczu liczymy dogrywany czas. 

 0 – 5 min -> cały mecz 
 6 – 10 min -> 85 min 
 11 – 15 min -> 80 min 
 16 – 20 min -> 75 min 
 21 – 25 min -> 70 min 
 26 – 30 min -> 65 min 
 31 – 35 min -> 60 min 
 36 – 40 min -> 55 min 
 41 – 45 min -> 50 min 
 46 – 50 min -> 1 połowa 
 51 – 55 min -> 40 min 
 56 – 60 min -> 35 min 
 61 – 65 min -> 30 min 
 66 – 70 min -> 25 min 
 71 – 75 min -> 20 min 
 76 – 80 min -> 15 min 
 81 – 85 min -> 10 min 
 86 – 90 min -> 5 min 

 
6. Przydatne informacje: 

 Robienie klipów wideo lub zrzutów ekranu. – dowody są bardzo ważne. 
 Każdą próbę oszustwa należy zgłosić do administratora turnieju. 
 Wyniki oraz ewentualne walkowery (z dowodem próby kontaktu) zgłaszamy 

w dziale, który ujęty jest w punkcie 1.  
 Miejscem spotkań dla graczy jest: Xbox – Xbox Live ID będą w 

przygotowanych działach. 
 Najszybszy kontakt z administracją odbywać się będzie za pomocą profilu 

facebokowego: https://www.facebook.com/euroarena/ lub adresu e-mail: 
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d.kawczynski@euroarena.eu  
 

7. RODO I WIZERUNEK 
                                 
                                         OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2019 poz. 1781) o ochronie danych 
osobowych oraz  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1 w celu mojego udziału  w Celestynowskim Turnieju Fifa 2021. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail 
aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu mojego udziału w Celestynowskim Turnieju Fifa 
2021. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 
się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest utrata możliwości udziału w Celestynowskim Turnieju Fifa 2021. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych 
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu,  
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  

 
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych 
oraz  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu udziału 
mojego dziecka w Celestynowskich Turnieju Fifa 2021. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail 
aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału mojego dziecka w Celestynowskim 
Turnieju Fifa 2021. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
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- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 
się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest utrata możliwości udziału dziecka w Celestynowskim Turnieju Fifa 
2021. 
   Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana dziecka danych 
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu,  
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w 
dowolnej formie przekazu medialnego i umieszczania wizerunku mojego dziecka w 
materiałach promocyjno-reklamowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka  w formie fotografii lub zapisu wideo wyłącznie w celach niekomercyjnych 
związanych z promocją działalności GOKiS.  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w dowolnej formie przekazu 
medialnego   i umieszczania mojego wizerunku  w materiałach promocyjno-reklamowych 
oraz nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  w formie fotografii lub zapisu wideo 
wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z promocją działalności GOKiS.  
  

 
8. Postanowienia końcowe: 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 W razie wszelkich problemów i niezgodności w meczu, należy kontaktować 

się z administracją za pomocą profilu facebokowego lub e-mail. 

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r. 


