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1. WPROWADZENIE

Poniższe warunki i postanowienia służą jako oficjalne wytyczne („zbiór zasad”) dotyczące
Finału światowego rozgrywek Brawl Stars 2022 („FŚ”), zwanego dalej „turniejem”. Wszyscy
uczestnicy („gracze” i/lub „drużyny”) zobowiązują się do przestrzegania warunków określonych
w tym dokumencie, rozumiejąc jednocześnie, że wszelkie naruszenia zasad stwierdzone przez
administratorów turnieju (nazywanych dalej „organizatorami” lub „administratorami”) mogą
wiązać się z natychmiastową dyskwalifikacją i przepadkiem wszystkich zdobytych nagród
pieniężnych.

Biorąc udział w Finale światowym rozgrywek Brawl Stars, uczestnik wyraża zgodę na
następujące działania:

Supercell Oy („Supercell”) wraz z organizatorami turnieju (nazywani razem „Administratorami”)
wedle własnego uznania:

(a) może aktualizować, zmieniać i uzupełniać od czasu do czasu niniejsze zasady oraz

(b) może interpretować i stosować niniejsze zasady, publikując komunikaty czy wpisy
online, wysyłając e-maile i korzystając z innej formy komunikacji elektronicznej, by
przekazywać graczom instrukcje i wskazówki.

2. OMÓWIENIE

2.1. Definicje

2.1.1. Drużyna Oznacza grupę trzech (3) lub czterech (4) graczy, którzy do
spółki biorą udział po jednej ze stron rywalizacji.

2.1.2. Rozgrywka Oznacza pojedynczą rywalizację, rozgrywaną dopóki nie
zostanie wyłoniony zwycięzca.

2.1.3. Set Oznacza serię rozgrywek best-of-five (Bo5) lub best-of-seven
(Bo7).

2.1.4. Mecz Oznacza serię setów rozgrywanych pomiędzy dwiema
drużynami uczestniczącymi. Mecze mogą składać się z setów Bo5 lub
Bo7.

2.1.5. Tabela Wyników Regionu Zawiera punkty w mistrzostwach
zdobywane przez poszczególne drużyny w ciągu roku. Drużyna lub
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drużyny z czoła Tabeli Wyników Regionu będą zakwalifikowane do
finału światowego. Przydział miejsc będzie się różnić w zależności od
regionu.

2.1.6. System pucharowy System turniejowy, w którym drużyna zostaje
wyeliminowana po przegraniu meczu.

2.1.7. Kapitan drużyny W trakcie kwalifikacji do finału światowego każda
drużyna będzie musiała wyznaczyć kapitana drużyny. Będzie on dla
administratorów osobą pierwszego kontaktu we wszelkich sprawach
związanych z drużyną, między innymi dotyczących blokowania
zadymiarzy, zmian składu i próśb o wycofanie się z meczu.

2.2. Prawa

2.2.1. Supercell zachowuje wszelkie prawa do transmisji turnieju. Dotyczy to
między innymi streamingu wideo, transmisji telewizyjnych, streamingu
shoutcast, powtórek, pokazów demo i botów LiveScore.

2.3. Zmiany reguł

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania, usuwania i zmiany
reguł opisanych w tym zbiorze zasad bez uprzedzenia.

Administratorzy zastrzegają sobie również prawo do rozstrzygania kwestii
nieopisanych wprost w niniejszym zbiorze zasad, a także w szczególnych
przypadkach podejmowania decyzji sprzecznych ze zbiorem zasad, w celu
utrzymania fair play i zdrowej rywalizacji.

2.4. Ochrona poufności

2.4.1. Cała zawartość, a więc treść protestów, zgłoszeń do obsługi klienta,
dyskusji oraz wszelkiej innej korespondencji z administratorami, jest
ściśle poufna. Zabronione jest publikowanie takich materiałów bez
uprzedniej pisemnej zgody zespołu administracyjnego turnieju. Biorąc
udział w turnieju, wszyscy gracze zgadzają się ściśle przestrzegać
postanowień opisanych w tym zbiorze zasad, w tym tej klauzuli o
ochronie poufności.

2.4.2. Członek drużyny nie może ujawniać żadnych poufnych informacji
przekazanych przez administratorów albo przez jakiegokolwiek
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pracownika Supercell przy użyciu jakiejkolwiek metody komunikacji, w
tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

2.4.2.1. Zanim gracze uzyskają dostęp do informacji poufnych,
będą musieli podpisać umowę o zachowaniu poufności
(Non-Disclosure Agreement – NDA), w ramach której
zaakceptują warunki określone przez organizatora.
Naruszenie warunków umowy NDA spowoduje nałożenie
określonych przez organizatora kar pieniężnych. Gracz
zostanie także pozbawiony możliwości rywalizowania
przez okres jednego roku.

3. UPRAWNIENIA, WYMAGANIA I OGRANICZENIA
DOTYCZĄCE UDZIAŁU

Aby otrzymać prawo udziału w turnieju, wszyscy gracze muszą spełnić poniższe
wymagania. W przypadku gdy drużyna zostanie uznana za nieuprawnioną do udziału, jej
miejsce zajmie kolejna drużyna z najlepszym wynikiem.

3.1. Ograniczenia wiekowe

Aby brać udział w rozgrywkach, wszyscy gracze muszą mieć ukończone
szesnaście (16) lat.

3.1.1. Gracze z regionu Chin kontynentalnych muszą mieć ukończone
osiemnaście (18) lat, aby brać udział w turnieju.

3.2. Gracze biorący udział w turnieju muszą przedstawić dowód tożsamości.
Nieprzedstawienie dowodu tożsamości może skutkować dyskwalifikacją z
udziału w turnieju. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia
informacji o graczu w dowolnej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.3. Podczas procesu weryfikacji gracze muszą przedstawić administratorom
akceptowany dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej
tożsamości. Dokument tożsamości ze zdjęciem musi zawierać pełne imię i
nazwisko oraz datę urodzenia gracza. Akceptowane są następujące dokumenty
tożsamości:

3.3.1. Oficjalny dokument tożsamości wydany przez instytucję rządową

3.3.2. Dokument tożsamości wydany przez szkołę
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3.3.3. Akt urodzenia wraz z innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem

3.3.4. Paszport

3.4. Warunki dotyczące konta

Konto gracza musi mieć właściwą pozycję w rankingu i być zarejestrowane na
nazwisko gracza. Ponadto nie może być związane z jakimikolwiek
naruszeniami Warunków użytkowania Supercell.

Wszyscy gracze muszą posiadać własne konto Brawl Stars i Supercell ID, które
zgłaszają do turnieju. W żadnej sytuacji nie jest dozwolone udostępnianie konta
innej osobie. Stwierdzenie faktu udostępnienia konta innemu graczowi lub
naruszenia jakichkolwiek innych Warunków użytkowania Supercell przed
turniejem, w trakcie lub po turnieju będzie skutkować wykluczeniem zawodnika
z rozgrywek i podjęciem stosownych działań wobec odpowiedniego konta
Brawl Stars.

3.4.1. Gracze muszą używać tego samego konta przez cały okres trwania
turnieju.

3.4.2. Gracze, którzy ubiegają się o prawo do udziału w turnieju, muszą
wypełnić formularz rejestracyjny i umowę NDA. Gracze, którzy
ubiegają się o prawo do udziału w turnieju, muszą wypełnić wszystkie
wymagane sekcje formularza weryfikacyjnego. W przeciwny razie nie
będą brani pod uwagę jako uczestnicy turnieju.

3.5. Wersja gry

3.5.1. Gracze będą korzystać z najbardziej aktualnej wersji gry dostępnej na
serwerze.

3.6. Lokalizacja serwera

3.6.1. Wszystkie mecze będą domyślnie rozgrywane na najlepszym
dostępnym serwerze.

4. ORGANIZACJE DRUŻYN

4.1. Podczas turnieju organizacje mogą mieć i prowadzić maksymalnie dwie (2)
drużyny. Jeśli organizacja ma dwie drużyny biorące udział w turnieju, ich nazwy
i logo muszą być łatwe do rozróżnienia, np. „El Primo Red” i „El Primo Blue”.
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4.1.1. Jeżeli organizacja posiada dwie (2) drużyny biorące udział w turnieju,
mogą one być przypisane do (1) regionu lub do dwóch (2) różnych
regionów.

4.1.2. Organizacja musi powiadomić administratora o fakcie posiadania
dwóch (2) drużyn biorących udział w turnieju.

4.1.3. Organizacja musi powiadomić administratora o zamiarze przejęcia
drużyny biorącej już udział w turnieju za pośrednictwem Discorda.

4.1.3.1. Administracja turnieju musi otrzymać stosowne zgłoszenie
nie później niż 17 października 2022 r.

5. WYMAGANIA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DRUŻYN

5.1. Zmiany kadry w dniu meczu

5.1.1. Podczas Finału światowego rozgrywek Brawl Stars 2022 drużyny
mogą zmieniać składy tylko pomiędzy meczami.

5.1.1.1. Kapitan musi poinformować administratora o zmianach w
składzie drużyny na 15 minut przed rozpoczęciem danego
meczu.

5.1.1.1.1. Drużyny nie mogą zmieniać składu
początkowego w trakcie meczu.

5.2. Stały skład w finale światowym

Gdy drużyna zakwalifikuje się do finału światowego, jej skład zostanie
zablokowany i nie będzie można go zmieniać. Nie będzie też można
usuwać graczy bez zgody zespołu administracyjnego turnieju.

Drużyny zostaną bezzwłocznie powiadomione przez zespół
administracyjny turnieju o zakwalifikowaniu się do finału światowego.

5.3. Zastępstwa w wyjątkowych sytuacjach

5.3.1. Zastępstwa w wyjątkowych sytuacjach nie są dozwolone poza ściśle
określonymi wyjątkami. Wszelkie prośby o zastępstwa należy
kierować za pośrednictwem Discorda do głównego administratora,
który będzie je rozpatrywać indywidualnie. Głowni administratorzy nie
mają obowiązku przyjmowania próśb o zmianę składu.
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5.4. Przydzielanie miejsca w kwalifikacjach

W Finale światowym rozgrywek Brawl Stars 2022 weźmie udział łącznie
szesnaście (16) drużyn. Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów podczas
całego turnieju w rozgrywkach regionalnych, otrzymują miejsca przeznaczone
dla reprezentantów ich regionu. Łączna liczna miejsc przydzielanych każdemu
z regionów jest następująca:

Region Przydział miejsc
w finale
światowym

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA 6

CHINY KONTYNENTALNE 1

AMERYKA PÓŁNOCNA I PÓŁNOCNA AMERYKA
ŁACIŃSKA

3

POŁUDNIOWA AMERYKA ŁACIŃSKA 3

AZJA WSCHODNIA 2

AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA i
POŁUDNIOWA, AUSTRALIA i NOWA ZELANDIA

1

RAZEM 16

6. FORMAT FINAŁU ŚWIATOWEGO

6.1. Tryby gry i mapy

6.1.1. Zestaw map do finału światowego zostanie udostępniony wszystkim
drużynom biorącym udział w turnieju za pośrednictwem Discorda.

6.2. Harmonogram dni rozgrywek

6.2.1. 25 listopada 2022 r., 17:00 CET:
4 mecze

6.2.2. 26 listopada 2022 r., 17:00 CET:
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4 mecze
6.2.3. 27 listopada 2022 r., 14:00 CET:

7 meczów

6.3. Fazy i format

6.3.1. W Finale światowym rozgrywek Brawl Stars weźmie udział łącznie
szesnaście (16) drużyn. Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów
podczas całego turnieju w rozgrywkach regionalnych, otrzymują
miejsca przeznaczone dla reprezentantów ich regionu. Rozpiskę
przydziału miejsc przedstawiono w sekcji 5.4.

6.3.2. 16 zakwalifikowanych drużyn będzie rywalizować w czasie
3-dniowych rozgrywek w systemie pucharowym.

6.3.3. Turniej odbędzie się w paryskim Disneylandzie®.

6.3.3.1. Rozpiskę poszczególnych dni rozgrywek przedstawiono w
sekcji 6.2.

6.3.3.2. Wszystkie mecze będą składać się z setów Bo5, z
wyjątkiem wielkiego finału, który zostanie rozegrany w
formacie Bo7.

6.4. Rozstawienia

6.4.1. Rozstawienia podczas Finału światowego rozgrywek Brawl Stars 2022
będą zależeć od wyników poszczególnych regionów na turnieju ZŚZ
MBS 2022, a także od wyników poszczególnych drużyn w swoich
regionach. Oznacza to, że drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w
Azji Wschodniej, będzie rozstawiona w finale światowym z numerem
1, a drużyna, która zajmie drugie miejsce w Azji Wschodniej, będzie
rozstawiona z numerem 7.

Regionalny ranking wyników decydujący o rozstawieniu wygląda
następująco:

1. Azja Wschodnia
2. Europa, Bliski Wschód i Afryka
3. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska Północna
4. Ameryka Łacińska południowa
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5. Azja Południowo-Wschodnia i Południowa, Australia
i Nowa Zelandia

6. Chiny kontynentalne
7. Azja Wschodnia
8. Europa, Bliski Wschód i Afryka
9. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska Północna
10. Ameryka Łacińska południowa
11. Europa, Bliski Wschód i Afryka
12. Europa, Bliski Wschód i Afryka
13. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska Północna
14. Europa, Bliski Wschód i Afryka
15. Ameryka Łacińska południowa
16. Europa, Bliski Wschód i Afryka

6.5. Drabinka
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6.6. Remisy

W rzadkich przypadkach, gdy nastąpi remis, zostanie rozegrana dogrywka,
która wyłoni zwycięską drużynę. Dogrywka może zostać rozegrana przy użyciu
różnych zadymiarzy i zdolności.

7. ZASADY I OCZEKIWANIA PODCZAS FINAŁU ŚWIATOWEGO

7.1. Dojazd i wydatki

7.1.1. Gracze muszą na własny koszt uzyskać paszporty, wizy i inne
dokumenty podróżne, które są wymagane, aby dostać się do Paryża.
Brak dokumentów wymaganych do wjazdu na teren Francji
spowoduje, że gracz nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu.

7.1.1.1. Wszyscy gracze muszą rywalizować w miejscu
wydarzenia, chyba że administratorzy turnieju zezwolą na
inną formę uczestnictwa.

7.1.2. Organizator turnieju pokryje koszty dojazdu, zakwaterowania i
wyżywienia podczas prób i rozgrywek wszystkim graczom, którzy
zakwalifikują się do finału światowego.

7.1.3. Organizator turnieju pokryje również koszty dojazdu i zakwaterowania
jednego gościa każdej drużyny (oprócz członków drużyny). Wybór
gościa leży w gestii samej drużyny.

7.1.4. Gracze ponoszą odpowiedzialność za wszelkie pozostałe wydatki
związane z uczestnictwem w finale światowym.

7.2. Informacje dla graczy i zajęcia przed turniejem

7.2.1. Przed rozpoczęciem finału światowego gracze otrzymają dokument
zawierający ważne informacje dotyczące turnieju. Dokument ten
stanowi rozszerzenie Informatora konkursowego Finału światowego
rozgrywek Brawl Stars 2022.

7.2.2. W dniach poprzedzających finał światowy gracze mają obowiązek
brać udział w zaplanowanych próbach i spotkaniach z mediami.
Gracze muszą aktywnie uczestniczyć w tych sesjach oraz stosować
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się do wszystkich poleceń i instrukcji administratorów turnieju, chyba
że administratorzy postanowią inaczej.

7.3. Sprzęt

7.3.1. Organizator turnieju zapewni urządzenia mobilne, słuchawki oraz inny
niezbędny sprzęt, który będzie używany podczas turnieju. Gracze są
zobowiązani do używania sprzętu dostarczonego przez organizatora
turnieju, chyba że administratorzy postanowią inaczej.

7.3.2. Gracze są odpowiedzialni za sprawdzenie i potwierdzenie, że sprzęt
dostarczony przez organizatora turnieju działa prawidłowo. Przed
rozpoczęciem każdego meczu gracze będą mieli możliwość
poinformowania administratorów turnieju o wszelkich problemach ze
sprzętem. W przypadku gdy gracz nie powiadomi administratorów
turnieju o awarii sprzętu, która powinna zostać zauważona i
zgłoszona przed rozpoczęciem meczu, a taka awaria wystąpi w
trakcie meczu, administratorzy turnieju mogą odmówić modyfikacji
lub unieważnienia wyników meczu pomimo awarii sprzętu.

7.3.3. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu w trakcie meczu gracze
powinni kontynuować grę i jak najszybciej zgłosić problem
administratorowi turnieju. Wszelkie próby przerwania gry, takie jak
opuszczenie miejsca gry lub odłożenie urządzenia mobilnego, są
zabronione.

7.3.4. Gracze nie mogą modyfikować sprzętu dostarczonego przez
organizatora turnieju. Gracze nie mogą używać sprzętu do celów
prywatnych, takich jak przeglądanie stron internetowych lub mediów
społecznościowych.

7.4. Stosowny ubiór

7.4.1. Gracze muszą nosić pełne buty i długie spodnie. Przez cały czas
trwania turnieju wszystkie ubrania muszą zostać zatwierdzone przez
administratorów turnieju.

7.4.2. Gracze nie mogą eksponować oznaczeń sponsorów, reklam ani
oznaczeń marek związanych z jakimikolwiek kategoriami sponsoringu
objętymi ograniczeniami zgodnie z opisem w sekcji 10.2.
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7.5. Zachowanie

7.5.1. Gracze muszą przestrzegać profesjonalnych standardów i
reprezentować siebie, swoją drużynę lub organizację oraz
organizatora turnieju w pozytywnym świetle przez cały czas –
podczas transmisji i poza nimi, a także w grze.

7.5.2. Gracze nie mogą prezentować żadnych komunikatów o charakterze
politycznym. Gracze, którzy będą prezentować komunikaty o
charakterze politycznym, zostaną zdyskwalifikowani, a ich nagrody
pieniężne przepadną. Jeśli gracz nie ma pewności, czy prezentowany
przez niego komunikat nie narusza tej zasady, powinien skontaktować
się z administratorami turnieju w celu uzyskania ich zgody. Przykłady
komunikatów o charakterze politycznym:

7.5.2.1. Komunikacja werbalna

7.5.2.2. Eksponowanie lub noszenie przedmiotów o charakterze
politycznym

7.5.3. Jeśli administratorzy turnieju nie postanowią inaczej, gracze nie mogą
wnosić jedzenia na teren turnieju, w tym na scenę i do miejsc ćwiczeń.

7.5.4. Gracze mogą wnosić na scenę napoje pozbawione oznaczeń marki.
Napoje te muszą zawsze znajdować się pod stołem i nie mogą być
widoczne dla kamer realizatorów transmisji.

7.5.5. Palenie i waporyzacja na terenie obiektu są surowo zabronione.

8. NAGRODY

8.1. Finał światowy rozgrywek Brawl Stars 2022

Pula nagród w Finale światowym rozgrywek Brawl Stars 2022 będzie wynosić
przynajmniej pięćset tysięcy dolarów (500 000 USD). Społeczność będzie
mogła ją zwiększyć do jednego miliona dolarów (1 000 000 USD).

Minimalna wartość nagród:

Finał światowy 2022

Miejsce Nagroda na % łącznej puli
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drużynę nagród

1 200 000 USD 40%

2 100 000 USD 20%

3–4 40 000 USD 8%

5–8 15 000 USD 3%

9–16 7500 USD 1,5%

Łączna
pula
nagród

500 000 USD 100%

8.2. Wypłacanie nagród

8.2.1. Po zakończeniu finału światowego drużyny będą zobowiązane do
przesłania wszystkich informacji dotyczących wypłaty w ciągu
siedmiu (7) dni. Niepodanie danych dotyczących wypłaty spowoduje
opóźnienia w przekazaniu nagród pieniężnych.

8.2.1.1. Jeśli drużyna zapisana z ramienia organizacji partnerskiej
kwalifikuje się do nagród, organizacja partnerska otrzyma
nagrody, chyba że uzgodniono inaczej z administratorami.

8.2.2. Kapitanowie drużyn i organizacje partnerskie odpowiadają za
przekazanie dokładnych informacji płatniczych. Jeśli informacje
płatnicze będą niekompletne lub nieprawidłowe, harmonogram wypłat
zostanie opóźniony do chwili dostarczenia poprawionych informacji.
W razie wystąpienia sporu z kapitanem drużyny dotyczącego nagród
lub innych kwestii uczestnik zwalnia organizatorów turnieju (oraz ich
przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, partnerów
joint venture i pracowników) z odpowiedzialności za wszelkie
roszczenia, żądania i szkody (bezpośrednie i pośrednie), dowolnego
rodzaju i natury, znane i nieznane, wynikające z tego sporu lub w
jakikolwiek sposób z nim związane.

8.2.3. Gracze ponoszą odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki
związane z nagrodą, które nie zostały wyszczególnione poniżej. Gracz
ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie krajowych,
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stanowych i lokalnych podatków, w tym ewentualnych podatków VAT,
związanych z otrzymaniem i wykorzystaniem nagrody.

8.2.4. Wszystkie nagrody zostaną przekazane w ciągu 90 dni
kalendarzowych od momentu, w którym administratorzy organizatora
otrzymają od gracza wszystkie niezbędne informacje dotyczące
wypłaty.

8.2.5. Od momentu nabycia praw do nagrody pieniężnej gracze mają
sześćdziesiąt (60) dni na jej odebranie. Gracze, którzy nie obiorą
nagrody pieniężnej w wyznaczonym okresie, utracą do niej prawa.

8.2.6. Wszystkie nagrody podane są w USD i podlegają kursom wymiany
walut.

8.3. Kryteria kwalifikacji do nagród

8.3.1. Gracze nie mogą odbierać nagród gotówkowych lub nagród o
wartości pieniężnej, jeśli mieszkają w kraju podlegającym obecnie
nałożonym przez Stany Zjednoczone lub Unię Europejską sankcjom
finansowym, które zakazują transakcji finansowych lub płatności do
kraju zamieszkania graczy.

9. KONTAKT I WSPARCIE

9.1. Platforma komunikacyjna

9.1.1. Głównymi platformami służącymi do komunikacji z administratorami
w celu otrzymania jak najszybszych odpowiedzi dotyczących pilnych
spraw związanych z turniejem są usługi Discord i WeChat.

9.1.1.1. Serwer Discord turnieju i odpowiednie kanały będą
dostępne tylko dla zarejestrowanych i uprawnionych
uczestników. Gracze będą dołączać do serwera Discord
turnieju w ramach procesu rejestracji.

9.1.2. Oprócz usług Discord i WeChat, drużyny będą miały obowiązek
korzystania z czatu grupowego swojej drużyny w aplikacji WhatsApp.
Czat grupowy w aplikacji WhatsApp będzie służył jako dodatkowy
kanał komunikacji (poza usługami Discord i WeChat).
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9.2. Wsparcie

9.2.1. Uczestnicy będą mieli dostęp do dodatkowych zasobów na temat
turnieju na serwerze Discord turnieju. Administratorzy i moderatorzy
będą odpowiadać na pytania graczy i pomagać w sprawach
związanych z turniejem.

10. BRANDING GRACZY I DRUŻYN, SPONSORZY ITD.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zakazu posługiwania się w trakcie turnieju
niepożądanymi nazwami i symbolami. Na ogół zabronione jest stosowanie jakichkolwiek
słów i symboli chronionych prawem, chyba że ich właściciel udzieli na to zgody.

10.1. Oznaczenia drużyny

Wymagane jest utrzymanie stałych pseudonimów zawodników i nazw graczy i
drużyn przez cały czas trwania zawodów.

10.1.1. Gracze nie będą mogli zmieniać swoich nazw w grach
transmitowanych w trakcie turnieju.

10.1.1.1. Drużyny będą mogły zmienić oznaczenia jeden raz przed
rozpoczęciem turnieju. Administracja turnieju musi
otrzymać stosowne zgłoszenie zmiany oznaczeń nie
później niż 17 października 2022 r.

10.1.1.1.1. Jeżeli drużyna bez sponsora zostanie
wybrana przez organizację i w związku z
tym zmieni nazwę, będzie to się liczyć
jako zmiana oznaczeń.

10.1.1.1.2. Jeżeli drużyna straci wsparcie
organizacji, będzie musiała wrócić do
swojej oryginalnej nazwy. To nie będzie
się liczyć jako zmiana oznaczeń.
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10.2. Ograniczenia sponsoringu

Gracze i drużyny nie będą mogły promować osobistych ani drużynowych marek,
sponsorów i znaków graficznych, które naruszają wartości związane z turniejem.
Dotyczy to między innymi:

10.2.1. alkoholu,

10.2.2. leków wydawanych na receptę,

10.2.3. stron hazardowych (zakładów),

10.2.4. kryptowalut, kryptomarketów oraz wszelkich produktów i usług
związanych z kryptowalutami,

10.2.5. wyrobów tytoniowych,

10.2.6. broni palnej,

10.2.7. pornografii,

10.2.8. produktów bezpośredniej konkurencji,

10.2.9. innych producentów gier, wydawców i platform.

11. Zawartość, multimedia i obowiązki uczestników turnieju

Wszyscy gracze, którzy zakwalifikowali się do udziału w finale światowym, zobowiązują
się do uczestnictwa w wydarzeniach medialnych, jeśli zostaną o to poproszeni. Dotyczy
to między innymi następujących aktywności:

● Wywiady przeprowadzane przed meczem
● Wywiady przeprowadzane po meczu
● Konferencje prasowe
● Sesje zdjęciowe
● Inne nagrania wideo

12. KODEKS POSTĘPOWANIA

Wszyscy uczestnicy podlegają warunkom Polityki bezpieczeństwa i fair play, a także
muszą stosować się doWarunków użytkowania ustalonych zawczasu przez właściciela
turnieju, czyli Supercell.
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12.1. Udostępnianie kont

12.1.1. Gracze nie mogą udostępniać swoich kont innym graczom, członkom
drużyny, znajomym, rodzinie ani nikomu innemu, zarówno przed
zawodami, w trakcie, jak i po zakończeniu zawodów. Niezastosowanie
się do tej zasady może doprowadzić do dyskwalifikacji z całego
turnieju.

12.2. Uczciwość rywalizacji

12.2.1. W każdej rozgrywce turniejowej od drużyn oczekuje się gry na
najwyższym poziomie oraz unikania zachowań naruszających ogólnie
przyjęte zasady uczciwości, zdrowej rywalizacji sportowej czy fair
play.

12.3. Postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszeń regulaminu

12.3.1. Jeśli administratorzy uznają, że drużyna lub gracze naruszyli Warunki
użytkowania Brawl Stars lub zasady zamieszczone w niniejszym
zbiorze, zespół administracyjny turnieju może nałożyć kary na drużynę
lub zawodników według własnego uznania. Jeśli zespół
administracyjny skontaktuje się z graczem w celu wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji, gracz ma obowiązek uczestniczyć w
postępowaniu wyjaśniającym i składać wyjaśnienia zgodne z prawdą.
Jeśli gracz utajni istotne informacje albo wprowadzi administratorów
w błąd, utrudniając w ten sposób postępowanie wyjaśniające, może to
skutkować nałożeniem kar na drużynę i/lub gracza.

12.4. Niesportowe zachowania

Poniższe zachowania uznawane są za niesportowe i będą za nie nakładane
kary, łącznie z dyskwalifikacją. Ostateczne decyzje będą podejmować
administratorzy.

12.4.1. Zmowy

Zmową określa się porozumienie pomiędzy graczami lub drużynami
mające na celu umyślną zmianę wyniku meczu. Drużyny
podejmujące tego typu praktyki będą podlegały obserwacji. Każda
drużyna, której zostanie udowodnione łamanie tej zasady, będzie
wykluczona z dalszej części turnieju, a także utraci zdobyte punkty i
niewypłacone jeszcze nagrody pieniężne.
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12.4.1.1. Celowe doprowadzenie do własnej porażki w meczu w celu
zdobycia wynagrodzenia lub z dowolnej innej przyczyny
albo nakłanianie innych zawodników do takiego
postępowania.

12.4.1.2. Umawianie się z góry co do podziału nagród pieniężnych
oraz/lub innych korzyści.

12.4.1.3. Pozorowana gra, rozumiana jako porozumienie pomiędzy
graczami lub drużynami, zakładające niezadawanie sobie
obrażeń, nieprzeszkadzanie sobie lub inny sposób
prowadzenia gry niezgodny z przyjętymi standardami
rywalizacji.

12.4.2. Oszukiwanie

12.4.2.1. Ataki DDoS

Ograniczanie lub próby ograniczania połączenia innego
zawodnika z serwerem gry poprzez rozproszony atak
typu DoS (odmowa usługi) lub innymi sposobami.

12.4.2.2. Oprogramowanie i sprzęt

Korzystanie ze specjalnego sprzętu lub
oprogramowania, by zyskać w grze przewagę
niemożliwą do osiągnięcia innym sposobem. Przykłady
mogą obejmować oprogramowanie innych
producentów (niezatwierdzone aplikacje wpływające
na przebieg gry), grę na prywatnych serwerach i ataki
skryptowe. Więcej informacji zawierają strony „Zasady
bezpiecznej i uczciwej rozgrywki w grach Supercell”
oraz „Warunki użytkowania”.

12.4.3. Hakowanie

Przez hakowanie rozumie się każdą modyfikację klienta gry Brawl
Stars przez gracza, drużynę albo inną osobę działającą w imieniu
gracza lub drużyny.

12.4.4. Wykorzystywanie błędów
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Umyślne wykorzystywanie dowolnego błędu aplikacji, bez względu
na to, czy jest znany, czy dopiero odkryty, w celu osiągania przewagi
jest surowo zabronione.

12.4.5. Celowe zrywanie połączenia

Celowe zerwanie połączenia z grą bez uzasadnionej i wyraźnie
zadeklarowanej przyczyny.

12.4.6. Zachowania niezgodne z duchem profesjonalizmu

12.4.6.1. Nękanie

Przez nękanie rozumie się systematyczne wrogie
działanie powtarzające się przez dłuższy czas.

12.4.6.2. Molestowanie seksualne

Przez molestowanie seksualne rozumie się
dopuszczanie się zachowań o charakterze seksualnym,
które nie są pożądane przez ich adresata. Podstawą
oceny jest stwierdzenie, czy osoba będąca w pełni
władz umysłu potraktowałaby dane zachowanie jako
niepożądane lub obraźliwe. Obowiązuje zasada
zerowej tolerancji dla wszelkich gróźb i wymuszeń
natury seksualnej albo obietnic korzyści w zamian za
usługi seksualne.

12.4.6.3. Dyskryminacja

Gracze nie mogą wypowiadać się w sposób
naruszający godność określonych krajów, osób lub
grup poprzez pogardliwe, dyskryminujące lub
poniżające słowa lub działania odnoszące się do rasy,
koloru skóry, przynależności etnicznej, narodowości,
pochodzenia społecznego, płci, języka, wyznania,
przekonań politycznych lub jakichkolwiek innych opinii,
sytuacji materialnej, urodzenia, orientacji seksualnej
lub jakichkolwiek innych przyczyn.

12.4.6.4. Gracze nie mogą powoływać się na Supercell ani żadną z
gier Supercell w jakiejkolwiek publicznej deklaracji.
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12.4.7. Wypowiedzi na temat Mistrzostw Brawl Stars, Supercell i Brawl Stars

Członkowie drużyn nie mogą wygłaszać, wykonywać, publikować
ani autoryzować bądź popierać jakichkolwiek wypowiedzi lub
działań, które miałyby w rzeczywistości lub w założeniu szkodzić
interesom lub dobremu imieniu turnieju, spółki Supercell lub jej
podmiotów powiązanych albo grze Brawl Stars, zgodnie z
ostateczną i wiążącą opinią zespołu administracyjnego turnieju.

12.4.8. Ujawnienie informacji bez upoważnienia

W czasie turnieju drużyny mają obowiązek podpisywać dokumenty
dotyczące ochrony informacji traktowanych jako poufne do czasu
ich publikacji. Przedwczesne ujawnienie informacji mogłoby
zakłócić proces planowania przez drużynę strategii na nadchodzące
mecze. Z tego powodu, jeśli członek drużyny otrzymał polecenie, by
nie ujawniać informacji, gdyż może to zakłócić swobodę
współzawodnictwa, a jednak ujawni te informacje mimo zakazu,
może to spowodować nałożenie kar na zawodnika i/lub jego
drużynę.

12.4.9. Działalność przestępcza

Członek zespołu nie może angażować się w żadną aktywność, która
stanowi naruszenie prawa powszechnego, regulaminów albo umów
i która jest lub może być z dużym prawdopodobieństwem podstawą
do orzeczenia winy przez właściwy sąd.

12.4.10. Naruszenia zasad moralności

Członek drużyny nie może angażować się w żadną aktywność, którą
zespół administracyjny może uznać za niemoralną, obraźliwą albo
niezgodną z przyjętymi normami etycznymi.

12.4.11. Przekupstwo

Żaden członek drużyny nie może proponować podarunków ani
nagród innym zawodnikom, instruktorom, menedżerom,
administratorom ani osobom powiązanym lub zatrudnionym przez
inną drużynę biorącą udział w turnieju w zamian za usługi obiecane,
wyświadczone lub zaplanowane, które przyczyniałyby się do
zwiększenia szans na pokonanie drużyny przeciwnej.
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12.4.12. Werbowanie i korumpowanie

Żaden członek drużyny ani inna osoba związana z drużyną nie może
namawiać, kusić ani werbować zawodników należących do innych
drużyn uczestniczących w turnieju, ani też nakłaniać innych
zawodników do łamania lub zrywania umowy z inną drużyną.
Naruszenia tej reguły będą skutkowały karami uznaniowymi
nakładanymi przez administratorów. Rozmowy na temat statusu
zawodnika z innej drużyny muszą mieć charakter oficjalny i
odbywać się na szczeblu kierownictwa obu drużyn. Drużyna
pytająca musi powiadomić administratorów o swoim
zainteresowaniu przed rozpoczęciem rozmów o kontrakcie
zawodnika.

12.4.12.1. Jeżeli jedna lub więcej drużyn nie jest przypisana do
profesjonalnej organizacji, wybrany kapitan drużyny będzie
uznawany za kierownika.

12.4.13. Podarunki

Żaden członek zespołu nie może przyjmować podarunków, nagród
ani wynagrodzeń za usługi obiecane, wyświadczone lub
zaplanowane w związku z udziałem w grze, w tym za usługi
związane ze zwiększeniem szans na pokonanie drużyny przeciwnej
albo za usługi mające na celu poddanie albo ustawienie meczu lub
gry. Jedyny wyjątek od tej reguły może stanowić wynagrodzenie
powiązane z wynikami w grze, wypłacane członkowi drużyny przez
oficjalnego sponsora lub właściciela tej drużyny.

12.4.14. Niewykonywanie poleceń

Żaden członek drużyny nie może odmawiać ani zaniedbywać
wykonywania uzasadnionych instrukcji lub decyzji administratorów.

12.4.15. Ustawianie meczów

Żaden członek drużyny nie może czynić ofert ani uzgodnień,
zmawiać się ani próbować wywierać wpływu w kwestii wyniku gry
lub meczu w jakikolwiek sposób zabroniony przez przepisy prawa
albo zapisy tego regulaminu.

12.4.16. Wymogi przedłożenia dokumentów
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Administratorzy mogą w uzasadnionych przypadkach domagać się
przedłożenia różnego rodzaju dokumentów lub innych materiałów
na różnych etapach turnieju. Jeśli takie dokumenty nie spełniają
wymogów przedstawionych przez administratorów, może to
skutkować nałożeniem kar na drużynę. Kary mogą być też
nakładane, jeśli żądane materiały nie zostaną przedłożone albo nie
nastąpi to w wymaganym terminie.

12.4.17. Powiązanie z grami hazardowymi

Żaden członek drużyny lub administrator nie może pośrednio ani
bezpośrednio uczestniczyć w zakładach hazardowych dotyczących
wyników turnieju.

13. KARY

Ktokolwiek dopuszcza się lub próbuje dopuszczać się czynów, które w wyłącznej ocenie
administratora są sprzeczne z zasadami fair play lub stanowią inne naruszenie
niniejszego zbioru zasad, poniesie z tego tytułu karę. W razie stwierdzenia, że członek
drużyny narusza jakiekolwiek z powyższych zasad, administratorzy mogą zastosować
następujące kary:

● ostrzeżenie,

● unieważnienie seta,

● potrącenia nagród pieniężnych,

● zawieszenie,

● dyskwalifikacja,

● blokada na czas turnieju.

Wielokrotne naruszenia mogą powodować nakładanie coraz ostrzejszych kar, aż do
dyskwalifikacji z udziału w turniejach Brawl Stars. Należy podkreślić, że kary mogą nie
zawsze być stosowane w podanej kolejności. Na przykład administratorzy mogą, wedle
własnego uznania, zdyskwalifikować zawodnika już za pierwsze naruszenie reguł, jeśli
naruszenie to, w ocenie administratorów, będzie mieć dostateczny ciężar gatunkowy.
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14. WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wszyscy uczestnicy podlegają Warunkom użytkowania ustalonym przez właściciela
turnieju, czyli Supercell.

15. OSTATECZNE DECYZJE

Wszelkie ostateczne decyzje dotyczące interpretacji niniejszego zbioru zasad, uprawnień
graczy i drużyn, terminów i etapów turnieju oraz wydarzeń towarzyszących, a także kar
za przewinienia podejmują wyłącznie administratorzy. Decyzje te są niepodważalne.
Decyzje administratorów odnoszące się do tych zasad i do turnieju nie podlegają
odwołaniom i nie mogą być przedmiotem żadnych roszczeń finansowych, prawnych ani
innego zadośćuczynienia. Zasady te mogą podlegać od czasu do czasu poprawkom,
modyfikacjom i uzupełnieniom ze strony administratorów w celu między innymi
zapewnienia fair play i uczciwości turnieju.

15.1. Rozbieżności językowe

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją zbioru zasad
i tłumaczeniami na potrzeby interpretacji zasad będzie wykorzystywana wersja
angielska.
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