
Regulamin ZPY Game Show 
 

1. Organizatorem ZPY Game Show jest Pyrzycki Dom Kultury. Wydarzenie odbywać się będzie 

22 kwietnia 2022 roku w jego ramach zorganizowany zostanie Turniej Countre-Strike i Pokaz 

Kreatywności Minecraft Pyrzyce. 

2. Administratorami Turnieju Countre-Strike są osoby wyznaczone przez Organizatora. 

3. Wymagania dotyczące udziału w Turnieju Countre-Strike: 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie Pyrzyckiego Domu 

Kultury lub na stronie www.pdk.pyrzyce.net i dostarczenie go do dnia 20.04.2022 r. 

do godz. 15:00 do sekretariatu Pyrzyckiego Domu Kultury (do kapitana drużyny zostanie 

wysłana wiadomość mailowe z informacjami dotyczącymi dołączenia do turnieju). 

2. W turnieju mogą wziąć osoby od 14 roku życia, którym nie stoją na przeszkodzie czynniki 

zdrowotne (w rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby chorujące na epilepsje, bądź 

u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające 

światła/obrazy TV/monitorów) 

3. Ilość drużyn biorących udział w Turnieju wynosi 8. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Obowiązuje własny sprzęt komputerowy, który będzie spełniał wymagania co do gry 

Counter Strike: Global Offensive. 

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do pobrania aplikacji Faceit i AntyCheata  

6. Uczestnicy Turnieju mają obowiązek posiadać konto STEAM z grą COUNTER-STRIKE. 

7. Konta w serwisie STEAM nie mogą być objęte żadną blokadą VAC.  

8. Zakazuje się używania oprogramowania wspomagającego do gier. Każda próba oszustwa 

skutkuje natychmiastowym opuszczeniem turnieju. 

4. Zasady turnieju: 

1. Turniej obejmuje grę Counter-Strike: Global Offensive – drużyny min. 5 osobowe. 

2. Starcia będą odgrywać się w formacie 5vs5 BO1, w którym każda gra będzie miała 

20 rund. 

3. Turniej ma charakter otwarty, bezpłatny. 

4. Drużyna powinna zgłosić się w pełnym składzie na odprawie  do godziny 17:00 w dniu 

rozgrywki. 

5. Pokaz Kreatywności Minecraft Pyrzyce: 

1. Udział w pokazie kreatywności mogą wziąć osoby od 8 roku życia. 

2. Organizator udostępnia siedem komputerów do realizacji prac. W czasie realizacji 

zakazuje się: 

a.  spożywania posiłków przy komputerach,  

b. odłączania komputerów od prądu,  

c. włączania Internetu na udostępnionym sprzęcie,  

d. realizacji innych projektów niezwiązanych z Minecraft Pyrzyce 

e.  niszczenia sprzętu komputerowego instytucji PDK. 

6. Każdy z uczestników ZPY Game Show zobowiązany jest do zaznajomienia się 

z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest 

akceptacji postanowień Regulaminu. 

 

http://www.pdk.pyrzyce.net/


 


