
TREŚĆ KONKURSU ICY TOWER

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

Każdy ze zgłoszonych graczy przystępuje do jednej rundy rozgrywki próbnej oraz jednej
rundy finałowej w wersji 1.5.1 gry „Icy Tower”.

Każdy z graczy będzie podchodził do stanowiska z grą zgodnie z kolejnością zgłoszeń,
poczynając od zgłoszeń mailowych po zgłoszenia złożone w trakcie wydarzenia.

Zwycięzcą konkursu będzie osoba która zdobędzie największą liczbę punktów oraz pięter w
rundzie finałowej.

Każda rozgrywka będzie się odbywać w trybie “classic game” z klasyczną skórką, na pełnym
ekranie oraz bez modyfikatorów na sprzęcie zapewnionym przez organizatorów.

Kolejny gracz podchodzi do stanowiska po odnotowaniu wyników osoby kończącej
rozgrywkę przez organizatora.

REGULAMIN KONKURSU ICY TOWER

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

2. Organizatorem Konkursu jest Piotr Bunkowski.
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 “Retro Grania w Tczewie 2022”

b) zgłosi chęć wzięcia udziału w konkursie przez wrzucenie karteczki ze swoim pseudonimem
do oznaczonego pudełka znajdującej się obok sceny lub wyśle email ze swoim pseudonimem
przed rozpoczęciem wydarzenia “Retro Granie w Tczewie 2022!”.

§ 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 lub
wyśle email ze swoim pseudonimem przed rozpoczęciem wydarzenia “Retro Granie w
Tczewie 2022!”.

2. Wzięcie udziału w rundzie próbnej.

§ 4 NAGRODY

1. Nagroda w konkursie wręczona będzie po zakończeniu rywalizacji na scenie
widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki.

§ 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.


