1) INFORMACJE DOTYCZĄCE TURNIEJU LEAGUE OF LEGENDS
a) Turniej odbędzie się dnia 19 kwietnia, w budynku Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis
University z w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 27 w trakcie trwania konferencji Inwazja
Inspiracji.
b) Grą turniejową będzie League of Legends.
c) Rozgrywki odbędą się na mapie SR 5on5.
d) Graczom zostanie zapewniony sprzęt w postaci komputerów, monitorów, myszek i klawiatur
oraz zainstalowana najnowsza wersja gry League of Legends i klient TeamSpeak3 wraz z
serwerem przeznaczonym do turnieju. Słuchawki, podkładki, mikrofony oraz inny sprzęt – w
razie chęci używania – gracz musi zapewnić sobie we własnym zakresie.
e) W przypadku chęci używania osobnych sterowniki do klawiatur, myszek itp – prosimy
zaznaczyć ten fakt przy zgłaszaniu zespołu – skontaktujemy się w tej sprawie bliżej turnieju.
f) W zgłoszonej drużynie musi być pięciu zawodników będących uczniami szkół średnich lub
wyższych.
g) Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać konto w grze League of Legends na
serwerze East&Nordic (oficjalny serwer dla graczy z Polski).
h) W trakcie turnieju zawodnicy używać będą swoich kont.
i) Wymagane jest posiadanie 16 postaci (Tournament Draft)
j) Zapisy trwają do 2 kwietnia włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc
k) Limit miejsc do eliminacji online – 32
l) Drabinka eliminacyjna zostanie rozlosowana 5 kwietnia.
m) 12 kwietnia w eliminacjach online zostanie wyłonione 8 drużyn, które wezmą udział w
turnieju finałowym 19 kwietnia na WSB-NLU.
n) Terminarz i sposób eliminacji zostanie ogłoszony po zakończeniu zapisów.
o) Terminarz i sposób rozegrania turnieju finałowego zostanie ogłoszony po zakończeniu
eliminacji.
p) Zapisy do turnieju są bezpłatne.
q) Nagrody:
i) I miejsce – puchar + sprzęt komputerowy o wartości ok. 1500 złotych + zestaw gadżetów
(pendrive’y, etc) + pamiątkowe dyplomy
ii) II miejsce – puchar + zestaw gadżetów (pendrive’y, etc) + pamiątkowe dyplomy
iii) III miejsce – puchar + zestaw gadżetów (pendrive’y, etc) + pamiątkowe dyplomy
r) Bliższe szczegóły dotyczące rodzaju nagród pojawią się wkrótce.

2.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
a) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju. Organizator nie jest zobowiązany
do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec potencjalnych uczestników Turnieju.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia programu i dokonywania zmian w przebiegu
imprezy w przypadkach uzasadnionych np. siła wyższa, itp. bez uprzedniej konsultacji i
rekompensaty.
c) Organizator utrwala również przebieg Turnieju dla celów dokumentacji oraz promocji
Festiwalu w kolejnych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie festiwalowym
może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Administratorem tak zebranych danych

osobowych jest Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
z siedzibą przy ul. Zielonej 27. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
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