
TREŚĆ KONKURSU Deluxe Ski Jump 4

Konkurs polegał będzie na wyłonieniu zwycięzcy z grona zgłoszonych do konkursu
uczestników.

Każdy ze zgłoszonych graczy wykonuje wedle wylosowanej kolejności 2 skoki na 5  z
wylosowanych przez organizatora skoczni z puli dostępnej w zawartości gry oraz puli skoczni
stworzonej przez społeczność

Kolejność w konkursie będzie ustalana na podstawie punktacji zebranej po 5 konkursach

Zwycięzcą konkursu będzie osoba która uzyska najwyższą notę łączną

Każdy z graczy będzie podchodził do stanowiska z grą zgodnie z listą stworzoną na podstawie
wrzuconych zgłoszeń

REGULAMIN KONKURSU Deluxe Ski Jump 4

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs DSJ4” i jest zwany dalej:
„Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Dawid Klein w porozumieniu z Piotrem Bunkowskim
organizatorem wydarzenia.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony 04.09.2022 na sali widowiskowej Centrum Kultury i
Sztuki w Tczewie

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) będzie obecna podczas drugiej edycji “Tczewskiego Retro Grania 2022”

b) zgłosi chęć wzięcia udziału w konkursie przez wrzucenie karteczki ze swoim pseudonimem
do oznaczonego pudełka znajdującej się obok sceny.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

1. Wrzucenie karteczki ze swoim pseudonimem do oznaczonej skrzynki pod sceną.

2. Wykonanie 10 skoków wedle ustalonej kolejności przy stanowisku z grą

§ 4 NAGRODY



1. Nagroda w konkursie wręczona będzie po zakończeniu rywalizacji na scenie
widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Warunkiem otrzymania nagrody jest
pozostanie na wydarzeniu do momentu rozdania nagród

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału jest jedynie podanie pseudonimu. Nie jest wymagane podawanie
danych osobowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z
ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub
prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o
zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile
wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.


