REGULAMIN OGÓLNY Leś-Tech
1. Organizator: Zespół Szkół nr 1 im Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.
2. Strona internetowa: www.szkolanalesnej.edu.pl/lestech
3. Patronat: Starostwo Powiatu Szamotulskiego
4. Patronat medialny: Wroniecki Bazar, Moje Wronki
5. Cel:
a) integracja środowisk w różnych grupach wiekowych,
b) rozbudzenie potrzeby rozwijanie wiedzy w dziedzinie robotyki i informatyki,
c) promocja szkoły,
6. Termin: 10 marca 2018r. , sobota 10:00 – 19:00.
7. Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach - sala gimnastyczna.
8. Uczestnicy: Bez ograniczeń wiekowych.
9. Konkurencje:
I) League of Legends
II) FIFA 18
III) Hearthstone
10. Klasyfikacja: W poszczególnych konkurencjach I-III
11. Nagrody: W poszczególnych konkurencjach od I-III przewidziane są dyplomy oraz nagrody
rzeczowe
12. Zgłoszenia: Za pomocą strony internetowej podanej w 2. punkcie.
13. Postanowienia końcowe:
a) biorący udział w imprezie mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair– play podczas
trwania imprezy,
b) koszty organizacji pokrywa organizator,
c) koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły,
d) wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
imprezy,
e) organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,
f) organizator nie zapewnia słuchawek,
g) zezwala się na korzystanie z własnych myszek, klawiatur i słuchawek z mikrofonem,
h) uczestnicy mają obowiązek posiadania sterowników do swoich urządzeń- nie będzie możliwości
ściągnięcia ich w trakcie trwania imprezy,

i) komunikaty będą publikowane na stronie internetowej https://www.facebook.com/lestech16
j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub zniszczone.
k) Za umyślne niszczenie sprzętu odpowiada uczestnik- ponosi koszty naprawy.
l) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
m) W kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje organizator,
n) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
14. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami
niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Organizator.
Organizator Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich Wronki, 2.01. 2018r.

