
Regulamin 

§ 1 Organizator 

1. Organizatorem rozgrywek jest firma ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.  
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swojczycka 38E 

2. Rozgrywki odbywają na oryginalnej wersji gry FIFA 21 od EA Sports. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Uczestnikiem/graczem turnieju, jest osoba, która bierze udział w turnieju i zgłosi się 
do udziału poprzez wypełnienie formularza, dostępnego pod adresem: 
http://elkobis.com.pl/elko-bis-ecup-2021/ 

2. W turnieju mogą brać udział osoby z branży elektroinstalacyjnej (wykonawcy, 
dystrybutorzy, projektanci, pracownicy Elko-Bis), które przedstawią oświadczenie o 
zatrudnieniu (załącznik 1 do niniejszego regulaminu) lub inny dowód potwierdzający 
wykonywany zawód (np. zdjęcie wizytówki) wysłany przez komunikator Messenger 
do Organizatora korzystając z konta podanego w formularzu zgłoszeniowym.  

3. Do rozgrywek dopuszczone są również dzieci osób z branży elektroinstalacyjnej (j.w.) 
pod warunkiem przesłania podpisanego załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu – 
Zgoda rodzica osoby nieletniej na udział w turnieju oraz spełnienia warunku z § 2 
pkt.2 oraz wypełnienia Załącznika nr 1. 

4. Udział w turnieju jest bezpłatny. 
5. Mecze należy rozgrywać drużynami(reprezentacjami) znajdującymi się w turnieju 

EURO 2020 
 

§ 2 Zapisy do turniejów, ustawienia w grze FIFA 
 

1. Zapisy do udziału w turnieju trwają w terminie: 26.05 – 7.06.2021 
2. Ilość miejsc jest ograniczona – 40 graczy dla każdej z platform.  
3. Główne kanały komunikacji meczowej: komunikacja poprzez: komunikator Messenger 
4. Ustawienia gry 

4.1 Tryb: Mecz towarzyski online 

4.2 Długość rozgrywek: dwu-mecz (2x6 minut) w każdej fazie turnieju 

4.3 Szybkość gry: Normalna. 
5. Mecze, formy rozgrywek, walkowery, utrata połączenia, termin rozegrania 

meczów. 
5.1 Rozgrywki będą prowadzone w następujący sposób: 8 grup po 5 uczestników – 
rozgrywki w fazie grupowej na zasadzie każdy z każdym. 
5.2 Do fazy pucharowej turnieju awansuje dwóch najlepszych uczestników z każdej 
grupy. Faza pucharowa obejmować będzie 8 par 1/8 finału,  4 pary ćwierćfinałowe,2 pary 
półfinałowe, dwumecz o trzecie miejsce i finał (dwumecz).  
5.3 W 1/8 finału zwycięzcy grup rozegrają mecze z osobami, które zajęły 2 miejsce z 
kolejnej grupy. 
5.4 Organizator/moderator wskazuje system rozgrywek – informacje dostępne w 
danej grupie na FB. Organizator może zmienić system rozgrywek po zakończonych 
zapisach, jeżeli założony wcześniej system nie może być użyty ze względu na nie 



odpowiednią ilość graczy zgłoszonych do turnieju. 
5.5 Turnieje ligowe – rozgrywka ligowa – Punktacja: wygrana 3 pkt. remis 1 pkt. 
porażka 0 pkt. 
5.6 Turnieje Pucharowe – systemem pucharowy (mecz i rewanż (2x6 minut) dotyczy 
meczów fazy grupowej. 
5.7  Po wyjściu z grup mecze rozgrywane są do osiągnięcia zwycięstwa. Mecz i rewanż 
(2x6 minut) + ewentualnie dodatkowy mecz + dogrywka + rzuty karne (przy wyniku 
remisowym w poprzednich meczach/remisowym bilansie bramek). 
5.8 Nie istotny jest bilans bramek tzw. “na wyjeździe” gospodarz-goście. 
WAŻNE: (faza pucharowa, turniej drabinka) W dwu-meczu decyduje suma bramek 
np. gracz1 – gracz2 1:0, 2:6, łącznie 3:6 (awans gracz2) + ewentualnie 3 mecz + 
dogrywka+ rzuty karne (przy wyniku remisowym w poprzednich meczach/remisowym 
bilansie bramek)  
5.8 Do każdej fazy turnieju zostanie stworzony dedykowany post w grupie na 
Facebooku, pod którym należy podać wynik meczu poprzez dodanie komentarza 
zawierającego screenshoot. Dopuszcza się wpisanie wyniku meczu bez wysyłki 
screenshootu, jednak wynik ten musi zostać potwierdzony przez drugiego gracza. Za 
potwierdzenie przyjmuje się komentarz akceptujący podany wynik.  
5.9 Uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się jednym, podanym w formularzu 
kontem Facebook. 

6. Jeżeli gracze mają identyczną ilość punktów (w fazie grupowej) o awansie decyduje: 
6.1 Wynik bezpośredniego dwumeczu 
6.2 Bilans bramek  
6.3 Bramki strzelone 

6.4 Bramki stracone 
6.5 ewentualne losowanie zwycięzcy 

7. Gdy rozłączy mecz: 
7.1 W przypadku rozłączenia meczu, wynikiem branym pod uwagę jest wynik z 
momentu rozłączenia wraz z przesłanym screenshotem lub wynik 3:0 w zależności od 
tego, co jest korzystniejsze dla gracza, który pozostał w grze.  

8. Brak screenshota po meczowego przez obie strony obliguje do uznania mecz za 
nieważny i rozegrania kolejnego meczu. 

9. Walkowery: 
9.2 Tylko screeny z rozmów graczy potwierdzającego wysłanie zaproszenia do 
rozegrania meczu na ww. komunikatorze, są podstawą przyznania ewentualnego 
walkowera. 
9.3 Brak “screenów” nie jest powodem do przyznania walkowera. 
9.4 Jeżeli gracz nie odpisuje, a został zakończony termin poszczególnej rundy należy 
wpisać walkower na korzyść zawodnika który wysłał zaproszenie do rozegrania 
meczu. 
9.5 Jeżeli gracz nie wpisał wyniku, a rozegrał mecz i nie zgłosił tego faktu, a kolejna 
runda już została rozpoczęta, nie ma możliwości edycji wyniku z poprzedniej rundy. 
9.6 Gdy poszczególna “para graczy” nie rozegra meczów, a brak z nimi kontaktu = 
obustronny walkower.  
9.7 W przypadku braku możliwości połączenia się ze swoim przeciwnikiem z przyczyn 
technicznych obustronnie potwierdzone przez graczy, następuje losowanie gracza, 
który awansuje dalej/wygyrwa mecz 3:0, pod warunkiem że jeden z graczy zgłosił do 



moderatora/administratora taką sytuację. Losowanie przeprowadza 
moderator/administrator, nie koniecznie na żywo. 
9.8 Na mecz z przeciwnikiem umawiamy się na konkretną datę oraz godzinę, w celu 
ewentualnego dowodu do przyznania walkowera. 

10. Termin na rozegranie meczów: 
10.1 Według terminów podanych w turnieju – termin zawsze podany jest w turnieju, 
gracz zobowiązany jest do przestrzegania terminów rozgrywania meczów. 
 

11. Harmonogram rozgrywek: 

11-21.06  I faza – wyjście z grup 
22.06-28.06 1/8 finału 
29.06 – 04.07 ¼ finału 
05.07 – 07.07 ½ finału 
08.07 – 10.07 finał  

 

12. Nagrody 

12.1 Aby otrzymać nagrodę za turniej należy przesłać do administratora/moderatora 
niezbędne dane do realizacji otrzymania nagrody. 
12.2 Organizator ma 30 dni na przesłanie nagrody 
12.3 Zestaw upominkowy + karty prepaid przesłane drogą elektroniczną:   
I miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł  
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł  
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 200 zł   
12.4 Rodzaj nagród zostanie przyznany odpowiednio: dla graczy PC – EA Sports 
Origin, dla graczy PlayStation: Playstation Network  
 

13. Zakazy 

13.1 Używania przekleństw oraz wpisów obraźliwych lub niegodnych z prawem. 
13.2 Usuwać i zmienianie treści napisanych przez Administratora. 
13.3 W przypadku niestosowania się do zapisów regulaminu, Administrator przyznaje 
ostrzeżenie, kolejne ostrzeżenie skutkuje usunięciem z grupy i przyznaniem 
walkowera we wszystkich rozgrywkach.  

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych od uczestników jest 
Organizator rozgrywek: firma ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Swojczycka 38E 

2. Przetwarzanie danych podlega ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
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 -RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1). 
Administrator zapewnia, że zastosowane środki ochrony danych osobowych będą 
zgodne z postanowieniami art. 32 RODO; 



3. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych Uczestników należy 
kontaktować się z Administratorem, w szczególności pisemnie na adres 
Administratora: ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 
Swojczycka 38E lub elektronicznie pod adresem marketing@elkobis.com.pl  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w Turnieju. Odmowa podania danych oraz odmowa wyrażenia zgody na ich 
przetwarzanie w niezbędnym zakresie(m.in. imię i nazwisko, email, 
wiek)uniemożliwia udział w Turnieju(przetwarzanie na podstawie zgody Uczestnika 
art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9ust. 2 lit. a RODO);  

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Turnieju, w tym zwłaszcza w celu: potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
Turnieju, jego przeprowadzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem (na podstawie 
umowy w związku z usługą konta art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji (w związku z prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów:-przetwarzane na podstawie zgody do momentu skutecznego jej 
wycofania lub do momentu zakończenia Turnieju,-przetwarzane w celu 
rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych 
roszczeń, do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
tj. maksymalnie 6 lat od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego roszczenie lub 
do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przy czym termin przedawnienia 
roszczeń może ulec zmianie w razie zmiany przepisów prawa; 

7. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo a) dostępu do treści 
swoich danych b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia 
przetwarzania danych, e) przenoszenia danych, f) wniesienia sprzeciwu, h) cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 

8. Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

9. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: a) imię i 
nazwisko, b) adres e-mail, c) identyfikator PSNN, d) nazwa konta Facebook e) adres 
zamieszkania  

10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 

11. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
sytuacji szczególnych przewidzianych przepisami prawa. 

§  5 Postanowienia końcowe  

1. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszy Regulamin jest 
jedynym wiążącym dokumentem, który określa zasady Turnieju oraz prawa i 
obowiązki jego uczestników. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny w ramach portalu www.elkobis.com.pl 
3. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje firmie ELKO-BIS Systemy 

Odgromowe 
4. ELKO-BIS Systemy Odgromowe jako organizator Turnieju, zastrzega sobie prawo do 

rozstrzygania sporów związanych z Turniejem nie tylko w oparciu o obowiązujące 



przepisy niniejszego Regulaminu, ale też o zasady fair-play, w celu utrzymania 
sportowego ducha rywalizacji. 

5. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku 
wystąpienia błędów technicznych lub logicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


