
Regulamin Konkursu ,,Game Go On – Turniej Fortnite” w CH Avenida 
 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1) Przewidziany niniejszym regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Game Go On – Turniej 

Fortnite” (dalej jako „Konkurs”). 

 
 
2) Organizatorem Konkursu jest agencja Qra Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie 

(00-872), przy ul. Chłodnej 48/104 przy współpracy z X-KOM AGO Esports , działając na zlecenie Cen-

trum Handlowego Avenida. 

 
 
3) Konkurs prowadzony będzie na terenie Centrum Handlowego Avenida, ulica Matyi 2, 61-586 Po-

znań.  

 

4) Ilekroć jest mowa o Konkursie, należy przez to rozumieć turniej rozgrywkowy gry „Fortnite Battle 

Royale” (dalej: Fortnite).  

 

5) Konkurs odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2019 r. w godzinach:  

• W dniu 28 września 2019, w g. 10:00 – 17:00 

• W dniu 29 września 2019 r., w g. 13:00 – 18:00 

 

6) Konkurs polega na przeprowadzeniu turnieju w grę Fortnite na komputerach Actina I5-9600K, w któ-

rym wszyscy Uczestniczy będą ze sobą rywalizować w rozgrywkach solowych.  

 
7) W Konkursie mogą uczestniczyć osoby powyżej 12 roku życia, które posiadać będą zgodę i oświad-

czenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu, ustawowego opiekuna prawnego oraz osoby fizyczne 

pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. niedokonujące zakupu 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czyn-

ności prawnych, za wyjątkiem pracowników Centrum Handlowego Avenida Poznań oraz osób pozostają-

cych z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracowników oraz właścicieli punktów handlowych i usługo-

wych znajdujących się na terenie CH Avenida Poznań oraz członków ich rodzin (krewnych i powinowatych 

do drugiego stopnia). 

 
8) Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.). 

 

9) Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dn. 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

 
 
10) Konkurs jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz jego Za-
łącznikach. 

 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 723). i będą wykorzystywane wyłącznie do 

celów przeprowadzanie Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bie-

rze udział w Konkursie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania 

ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. Osoby zgłaszające 

się Konkursu muszą podać niezbędne dane osobowe do przeprowadzenia Konkursu, tj. imię, nazwisko, 

miejsce zamieszkania, numer telefonu. Odmowa podania wymaganych danych osobowych uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

 

2)  Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Qra Production Mo-

nika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie 

Centrum Handlowego Avenida. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach prze-

widzianych w Rozporządzeniu 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 723). 

 

3) Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: m.ledochowska@qraproduction.pl 

 

4) Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia kon-

kursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. 

 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 

6) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

7) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia 

b) podpis uczestnika 

 

8) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Da-

nych Osobowych. 

 

mailto:m.ledochowska@qraproduction.pl
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9) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 

konkursu. 

 

10) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomaty-

zowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

11) Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 

 

12) Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej okre-

ślonych celów. 

 

13) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do za-

grożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Orga-

nizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z 

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwa-

rzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

14) Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§3 ZASADY KONKURSU 

1) Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego prze-

strzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją postanowień Regulaminu i jego 

Załączników.  

 

2) W Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, biorą udział, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, 

osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) posiadają  miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) zapoznały się z treścią  niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Turnieju akceptują jego postanowie-

nia.  

 

3) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Centrum Handlowego 

Avenida, właściciela galerii handlowej oraz inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w 



Regulamin Konkursu ,,Game Go On – Turniej Fortnite” w CH Avenida 
 
przygotowaniu i prowadzeniu Turnieju, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków naj-

bliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci 

oraz dzieci przysposobione. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń 

dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczo-

nych z udziału w Turnieju na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do 

nagród w Turnieju. 

 

4) Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach i realizowany jest na scenie znajdującej się w CH Ave-

nida na poziomie +1 (scena na fontannie). 

 

5) Zastrzega się, iż Uczestnik ma prawo do maksymalnie jednego Uczestnictwa w Konkursie. 

 

6) I Etap Konkursu (Eliminacje) - odbędzie się w dniu 28 września 2019, w g. 10:00 – 17:30 i będą 

przebiegały w następujący sposób:  

a) Uczestnik musi się zgłosić w dniu I etapu konkursu w g. 10:00 – 17:00 do Punktu Rejestracyjnego 

znajdującego się na terenie CH Avenida, na poziomie +1, w celu rejestracji do Turnieju poprzez formularz 

zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

b) Następnie Uczestnik po wypełnieniu formularza może przystąpić do Turnieju po wyczytaniu swojego 

przyporządkowanego numeru formularza. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

c) Następnie Uczestnik otrzymuje możliwość zagrania w grę „Fortninte” i zdobyć punkty według zasad 

określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu - Instrukcja i zasady przyznawania punktacji turnieju w 

grę Fortnite. 

d) Pośród zgłoszonych Uczestników zostanie wyłonione 10 finalistów poprzez zdobytą punktację, którzy 

przejdą do II etapu Konkursu.   

f) Ogłoszenie listy Uczestników II etapu Konkursu nastąpi o g. 17:45 na scenie w CH Avenida w dniu 28 

września 2019 r przez konferansjera, a także Organizator skontaktuje się telefonicznie z finalistami naj-

później do g. 18:30 w dniu 28 września 2019 r.  

g) W przypadku remisu decyduje ilość zdobytych fragów w grze lub wygrywa osoba, która ma lepszą 

średnią z zajmowanych miejsc lub godzina zgłoszenia do Konkursu. 

 

7) II Etap Konkursu (Finał) - odbędzie się w dniu 29 września 2019, w g. 13:00 – 18:00 i będzie 

przebiegał w następujący sposób:  

 

a) Wyłonieni finaliści będą mieli możliwość zmierzenia się w grze poprzez rozgrywkę, której dokładne 

zasady są określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu - Instrukcja i zasady przyznawania punktacji 

turnieju w grę Fortnite.  

 

b) Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu są zobowiązani do wstawienia się osobiście 

w CH Avenida przy scenie, znajdującej się na poziomie +1, w dniu 29 września 2019 r, w o g. 12:40 i 

pozostania do g. 18:30 w celu przeprowadzenia rozgrywek finałowych.   

 

c) Pośród 10 finalistów zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którzy otrzymają odpowiednie nagrody we-

dług zdobytej punktacji w grze.  
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d) Udział w II etapie konkursu jest obowiązkowy w celu zdobycia jednej z nagród głównych. 

 

e) Lista zwycięzców II etapu Konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej do g. 18:15 na scenie w CH Avenida 

w dniu 29 września 2019 r. przez konferansjera.  

 

f) W celu odbioru jednej z nagród głównych Uczestnik powinien wstawić się osobiście na ogłoszenie 

wyników w CH Avenida. Uczestnik, który nie będzie obecny na ogłoszeniu wyników, zostanie ostatecznie 

poinformowany telefonicznie o nagrodzie przez Organizatora najpóźniej do g. 19:30 w dniu 29 września 

2019 r.  

g) W Konkursie udział biorą samodzielni Uczestnicy. Gra rozgrywana jest na komputerach dostarczonych 

przez Organizatora. Turniej rozgrywany jest według zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.  

 

h) W przypadku remisu decyduje ilość zdobytych fragów w grze lub wygrywa osoba, która ma lepszą 

średnią z zajmowanych miejsc. Ostatecznie zawodnicy będą rozgrywać dodatkową 1 rundę aż do roz-

strzygnięcia. 

 

10) Zwycięzcami gwarantowanych Nagród zostają Uczestnicy turnieju, którzy zajęli I, II oraz III miejsce 

w turnieju. 

 

11) Konkurs będzie odbywał się pod kontrolą Koordynatorów turnieju. 

 

12) Każda gra rozpoczyna się na sygnał wskazany przez Koordynatorów turnieju. 

 

13) W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiadają osoby 

koordynujące turniej. 

 

14) W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłosić się do koordynatora Konkursu. 

 

15) Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest rów-

noznaczna z zakończeniem Uczestnictwa w dalszych rozgrywkach. 

 

16) W przypadku niestosowania się do zasad określonych w Regulaminie następuje dyskwalifikacja 

Uczestnika. 

 

17) Działania zabronione: 

a) Następujące działania będą uznawane za niesportową grę: 

• celowe wyłączenie komputera 

• niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu 

graczowi 

•  Przekroczenie dozwolonej ilości gier (dwie w open circuit i dwie 6 w finale) 



Regulamin Konkursu ,,Game Go On – Turniej Fortnite” w CH Avenida 
 
b) W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiego-

kolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Koordynatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać 

przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju. 

c) Podczas rozgrywek turnieju Koordynatorzy mogą określić inne działania określające niesportową grę. 

d) Celem Organizatorów i pomocniczo Koordynatorów turnieju jest zorganizowanie turnieju na sprawie-

dliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mając na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste 

niedostosowanie do realiów postanawia się, iż ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organi-

zator bądź Koordynator turnieju. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. W spornych 

lub bardziej skomplikowanych przypadkach decyzja należy do Organizatora. 

18) Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego oraz niezbędnego sprzętu do rozgrywki – 

komputery, monitory, myszki, klawiatury, słuchawek i podkładek, grę, miejsca siedzące. Uczestnik zo-

bowiązany jest do poszanowania sprzętu, który zostaje mu udostępniony na czas turnieju oraz wykony-

wania poleceń wydawanych przez Organizatorów turnieju. Uczestnik nie ma możliwości gry na innym 

sprzęcie elektronicznym niż zapewnia Organizator. Uczestnik ma jedynie możliwość zabrania i skorzy-

stania ze swojej klawiatury, myszki oraz podkładki. 

 

19)  Za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez Uczestnika turnieju odpowiada Uczestnik, który zawinił. 

Stanowiska oraz sprzęt są pod nadzorem Organizatorów. 

 

§4 NAGRODY 

 1) Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w Finale Organizator przewidział następujące nagrody: 

• I miejsce - karta podarunkowa o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania na terenie Cen-

trum Handlowego Avenida w Poznaniu oraz wyjazd na jeden dzień do siedziby firmy AGO 

znajdująca się przy ul. Szara 10, 00-420 Warszawie wraz z zapewnieniem transportu, zakwa-

terowaniem na jedną noc w Warszawie (termin i przebieg wyjazdu do ustalenia będzie z Or-

ganizatorem po zakończonym Konkursie) 

• II miejsce – karta podarunkowa o wartości 1500 zł brutto do wykorzystania na terenie Cen-

trum Handlowego Avenida w Poznaniu  

• III miejsce - karta podarunkowa o wartości 1000 zł brutto do wykorzystania na terenie 

Centrum Handlowego Avenida w Poznaniu 

• Dodatkowo dla pierwszych 200 graczy, którzy zapiszą się na Turniej Organizator zapewnia 

karty podarunkowe o wartości 50 zł brutto do wykorzystania na terenie Centrum Handlowego 

Avenida.  

a) Zwycięzcy turnieju w celu odbioru nagrody zobowiązani są do podpisania Protokołu Odbioru Nagrody. 

W przypadku odmowy przez Zwycięzcę podpisania Protokołu Odbioru Nagrody, Organizator ma prawo 

nie wydać Nagrody. Nie wydane Nagrody pozostają do dyspozycji właściciela CH Avenida. 

 

2) Odebranej Nagrody gwarantowanej nie można wymienić na inną nagrodę. 
 
 
3) Uczestnik nie może otrzymać w zamian za Nagrodę gwarantowaną ekwiwalentu pieniężnego lub rze-

czowego. 
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4) Podatek dochodowy (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 

26 lipca 1991 r.) odprowadza CH Avenida do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 41 ust. 4 i 42 ust. 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

 

§ 5 REKLAMACJE 

 

1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu i w terminie 

14 dni od dnia jego zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA PRODUCTION Monika 

Ledóchowska, ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa) z dopiskiem ”Game Go On – Turniej Fortnite”. 

 
 
2) Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Konkursu w terminie 14 dni od dnia otrzy-

mania zgłoszenia reklamacyjnego. 

 
3) O wniesieniu reklamacji decyduje data wpływu do Organizator.
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1) Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny w Punkcie Obsługi Konkursu w terminie 28 – 29 wrze-

śnia 2019., w Punkcie Rejestracji, w siedzibie Organizatora oraz na fanpage Centrum Avenida. 

 
 
2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 
3) Organizator zastrzega, iż niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, jednakże nie może 

prowadzić wywoływać negatywnych skutków wobec Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach związa-

nych z niniejszym Regulaminem, Koordynatora będzie informował zainteresowanych Uczestników. 

 
 
4) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie 

jego warunków oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków określonych w Załącznikach 1-3 do niniej-

szego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 nr do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy 

 

(Należy wypełnić wszystkie pola formularza. Prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Numer tel. …………………………………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z prawdą.  

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Przyjmuję 

do wiadomości, iż administratorem danych jest QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), 

przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Avenida w Poznaniu. Posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QRA Production Monika Ledóchowska  

z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Avenida; 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochow-

ska@qraproduction.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Komkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 

 

Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem Konkursu 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.  

 

                                                                             ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZEST-

NIKA KONKURSU 

 

imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………………… 

data urodzenia uczestnika ………………………………………………………………………………..………………… 

 

imię, nazwisko i telefon przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

.………………………………………………………………………………..…………….…  

seria i numer dowodu przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

………………………………………………………………………………..……………….…  

Jako przedstawiciel ustawowy wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej udział w 

Konkursie organizowanym przez Monika Julia Ledóchowska, ul. Chłodna 48 m 104; 00-872 War-

szawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą QRA PRODUCTION Monika Julia Ledóchowska pod 

nazwą „Game Go On – Turniej Fortnite”  

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Przyjmuję 

do wiadomości, iż administratorem danych jest QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), 

przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Avenida w Poznaniu. Posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QRA Production Monika Ledóchowska  

z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Avenida w 

Poznaniu; 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochow-

ska@qraproduction.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 



 

Strona 11 z 13 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 

 

Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem Konkursu 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.  

 

                                                                             ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 
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Załacznik nr 3 – Instrukcja i zasady przyznawania punktacji turnieju w grę Fort-
nite 

 
 
1) Fortnite jest grą z gatunku Battle Royale – 100 osób rozstawionych jest na 1 mapie. Punktacja 

zależna jest od tego jakie miejsce zdobędzie zawodnik. 
 

2) Zadaniem graczy jest eliminowanie lub unikanie innych graczy, do momentu w którym na mapie 
pozostanie tylko jeden zwycięzca. Gra zmusza graczy do interakcji, stopniowo zmniejszając do-
stępną dla nich „bezpieczną” strefę, wyjście poza którą może doprowadzić do utraty zdrowia i 
śmierci postaci. Aby uzyskać przewagę nad przeciwnikami gracze muszą szukać broni i przedmio-
tów rozproszonych po mapie. Gra pożycza od Fortnite możliwość budowania struktur – gracze 
mogą niszczyć różne obiekty i struktury w grze i wykorzystywać uzyskane materiały do budowy 
nowych. Gra w ograniczony sposób pozwala graczom w przypadku tego Turnieju – z komputerów 
stacjonarnych – grać na tej samej mapie ze sobą. 

 
3) Każda rozgrywka jest prowadzona na osobnym serwerze.  

 
4) Zasady I etapu Konkursu – eliminacje turnieju Fortnite, realizowane w dniu 28 września 2019 

od g. 10:00, prowadzone w formie „OPEN CIRCUIT”:  
 

a) Każdy chętna osoba może zagrać 2 gry – liczona będzie druga gra (pierwsza jest grą roz-

grzewkową). Rozgrywka gracza kończy się w momencie kiedy postać traci życie/zostaje po-

konana.   

b) Każdy uczestnik zbiera pkt w otwartym systemie ARENA SOLO (Arena jest to TRYB we-

wnętrzny gry. Zawodnicy logują się na swoje konta Fortnite (w przypadku ich braku takie 

konto zostanie założone przez Koordynatora na miejscu) 

c) W trybie ARENA rozgrywane są 2 partie. Pierwsza partia jest rozgrzewkowa. Druga partia jest 

rozgrywką gdzie zliczane są punkty odpowiednio rozpisane poniżej:  

 
• Poniżej 25 miejsca – brak pkt 
• Miejsce 11 – 25 – 2 pkt 

• Miejsce 6-10 – 5 pkt 
• Miejsce 2-5 – 8 pkt 
• Wygrana – 10 pkt 

 
d) Punkty są przyznawane za pozostałe miejsca (poza I miejscem) z uwagi na możliwość bycia 

wyeliminowanym z gry wcześniej niż wygrana. 

e) Dodatkowo system zlicza również punkty za eliminacje przeciwników: 

 
• 1 frag (zabójstwo) – 1 pkt  

  
5) Zasady II etap Konkursu – finał Turnieju Fortnite realizowany w dniu 29 września 2019, od g. 

13:00, prowadzony w formie „OPEN CIRCUIT”:  
  
a) udział bierze 10 finalistów na zasadach podanych w I etapie Konkursu  

b) Faza finałowa trwa łącznie 6 spotkań – meczów 

c) Zawodnicy zbierają pkt w 6 meczach, które mają do rozegrania 

d) Nie ma limitu czasowego – jest jedynie limit gier 

e) Po 3 meczach Organizator zarządzi 30 minutową przerwę, tym samym informując kto na jakiej 

pozycji aktualnie się znajduje. 

f) W przypadku równej ilości pkt w fazie turniejowej wygrywa osoba, która miała więcej Zwycięstw.  

g) W przypadku równej ilości pkt i zwycięstw – wygrywa osoba, która zdobyła więcej fragów. 
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h) W przypadku równej ilości pkt, zwycięstw i fragów – wygrywa osoba, która ma lepszą średnią z 

zajmowanych miejsc. 


