
 
 
 

REGULAMIN 
Powiatowy Turniej  
League of Legends  

o Puchar Starosty Pleszewskiego 
 

 

Organizator: 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

Miejsce: 

Aula Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie 

ul. Poznańska 38 
 

1. Zasady ogólne udziału w turnieju: 

 

a) przystępując do rozgrywek, drużyna zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu; 

b) w przypadku złamania postanowień regulaminu organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę  
z turnieju; 

c) wszelkie sporne sprawy będą rozstrzygane przez organizatorów, a ich decyzja pozostaje 
nieodwołalna; 

d) turniej odbędzie się w dniu 21-22 marca 2019 roku od godziny 08:00  

I  etap eliminacyjny 21.03.2019 r.  

II etap finałowy kolejnego dnia 22.03.2019 r.  

e) zgłoszenia 5 osobowych drużyn szkolnych wraz z opiekunem należy nadsyłać na adres 
promocja@powiatpleszewski.pl do dnia  11 marca 2019 roku na załączonej karcie zgłoszeniowej 
(koniecznie z pieczęcią nagłówkową szkoły).  

O sposobie przeprowadzenia rozgrywek poinformuje organizator po dokonaniu naboru (nie później 
niż 14 marca br.).  

f) z przyczyn organizacyjnych do Turnieju dopuścimy tylko 8 drużyn, o przyjęciu decydować   
    będzie kolejność zgłoszeń 

g) turniej odbywa się na sprzęcie informatycznym zabezpieczonym przez organizatora. 

h) organizator dopuszcza zastosowanie własnych słuchawek audio i myszki i klawiatury USB. 

mailto:promocja@powiatpleszewski.pl


 

2. Zasady ogólne dotyczące rozgrywek turnieju: 

 

a) drużyna powinna składać się z 5 zawodników.  

b)  każdy zawodnik musi być uczniem zgłaszającej go szkoły gimnazjalnej i może reprezentować tylko 
jedną drużynę; 

c) mecze będą rozgrywane przy pomocy gry League of Legends w trybie drużynowym  
draft 5 vs 5 

d) przed  rozpoczęciem meczu, kapitanowie drużyn losują stanowiska dla swoich drużyn (lewa/prawa 
strona sali); 

e) kapitan drużyny jest odpowiedzialny za swój zespół i ma prawo wypowiadać się w jego imieniu; 

f) każdy gracz jest zobowiązany do zamknięcia zbędnych aplikacji w celu poprawienia warunków gry. 

 

W trakcie gry ZABRANIA SIĘ: 

a) używania wulgaryzmów zarówno na „say’u”, jak i słownie; 

b) używania rasistowskich oraz obraźliwych „nicków”; 

c) spoglądania w monitor gracza drużyny przeciwnej. 

 

Nagrody: 

Koszulki turniejowe dla wszystkich uczestników Turnieju. 

Za zajęcie I miejsca: 
Puchar Starosty Pleszewskiego dla szkoły, medale okolicznościowe.  

Za zajęcia II i III miejsca:  
Medale okolicznościowe. 

Za udział:  
Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 

 

Postanowienia końcowe: 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) 

Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych  
i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej 
Organizatora, w celu promocji Konkursu lub idei Konkursu. 

 

 
 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY 
REPREZENTUJĄCEJ SZKOŁĘ  

Powiatowy Turniej 
League of Legends 

o Puchar Starosty Pleszewskiego 
 

 

 

Pieczątka Szkoły  
 
 
 
Nazwa drużyny 
 
 
 

 Imię i Nazwisko ucznia Nick używany w grze 
League of Legends 

1. Kapitan drużyny  
 

 

2. Zawodnik   
 

 

3. Zawodnik   
 

 

4. Zawodnik   
 

 

5. Zawodnik   
 

 

 

Opiekun drużyny Imię i Nazwisko 
 
 

Tel.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Starostę 

Pleszewskiego z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 79 na potrzeby organizacji konkursu „Zawodowcy  

w obiektywie kamery”. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

……….……………………………………..……….. 

(data oraz czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /  

pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  

Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 

04.05.2016r.) zwany dalej jako „RODO" informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52. 

2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych są potrzeby związane z organizacją konkursu „„Zawodowcy w obiektywie kamery”, 

zgodnie z wyżej wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:  

− podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

− podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

− dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

− sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

− usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

− ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO; 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa. 

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 


