
[aktualizacja z 9/09/2022] 

REGULAMIN MISTRZOSTW MFKiG w Pokemon TCG PODCZAS  

33. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi 

I Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Mistrzostw MFKIG w Pokemon TCG podczas 33. Międzynarodowego 

Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, zwanego dalej "turniejem", jest PoGraMy.tv oraz Łódzka 

Liga Pokemon TCG, 

2. Turniej odbywa się podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w sobotę 

24.09.2022 r. oraz niedzielę 25.09.2022 r. 

3. Turniej ma na celu popularyzowanie gry karcianej Pokemon oraz jej turniejowego aspektu, 

4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku 

z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.  

 

II Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu na 33 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 

w Łodzi, 

2. Każdy uczestnik musi posiadać własne Player ID. Sposób uzyskania Player ID w linku poniżej: 

https://support.pokemon.com/hc/en-us/articles/360001031234-How-do-I-generate-a-Play

er-ID- 

3. Konieczne jest zapisanie się podczas formularz dostępny na podstronie turnieju na stronie 

33. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w terminie do 18 września 

włącznie, 

4. Konieczne jest posiadanie wydrukowanej i podpisanej decklisty, która zbierana będzie przy 

wejściu na turniej i będzie traktowana jako przybycie uczestnika, 

5. Konieczne jest granie talią, która dopuszczalna jest w formacie Standard na dzień turnieju, tj. 

24 września,  

6. Talia powinna być zakoszulkowana w sposób uniemożliwiający znakowanie kart.  

III Kategorie wiekowe 

1. Gracze podczas turnieju nie będą dzieleni na kategorie wiekowe. 

IV Przebieg turnieju 

1. Turniej rozgrywany będzie według oficjalnych zasad Pokemon TCG, 

https://support.pokemon.com/hc/en-us/articles/360001031234-How-do-I-generate-a-Player-ID-
https://support.pokemon.com/hc/en-us/articles/360001031234-How-do-I-generate-a-Player-ID-


2. Osoby, które zakupiły bilet oraz wysłały konieczne dane proszone są o wejście do obietku, 

a następnie o udanie się na miejsce turnieju, tj. gamesroomu Strefy Gier Bez Prądu, gdzie 

organizatorzy oraz sędzia dokonają weryfikacji oraz oficjalnie wpiszą uczestnika do turnieju. 

Jest  to też moment składania decklist. Złożenie decklisty jest tożsame z potwierdzeniem 

obecności, 

3. Start turnieju w oba dni to godzina 10:00, 

4. W sobotę rozegrane zostaną pierwsze rundy SWISSa w formacie BO3 i limitem czasowym 50 

minut, 

5. W pierwszej rundzie gracze parowani losowo, w następnych na zasadzie miejsca zajętego 

w rankingu, 

6. W niedzielę rozegrane zostaną pozostałe rundy SWISSa BO3 i wyłonione zostanie TOP8 

turnieju, które rozegra rundy single elimination w formacie BO3 i limicie czasowym 50 

minut, 

7. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie oficjalny sędzia, 

8. Na turnieju winna obowiązywać atmosfera wzajemnego szacunku, zabrania się upokarzania, 

wyzywania, a także głośnego i niestosownego zachowania, które może skutkować 

dyskwalifikacją. 

 

VI Nagrody  

1. Zwycięzcy wyłonienieni zostaną na podstawie wyników swoich oraz swoich przeciwników, 

a nad poprawnością czuwać będzie sędzia oraz pogram PEM, 

2. Głównym fundatorem nagród jest sklep Pokewave, 

3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone dla ośmiu najlepszych graczy turnieju. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 

VIII Dane osobowe  

1. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 

ze zm.) uczestników turnieju. Dane osobowe (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz Player ID) 

przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego 

przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania 



Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników 

Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy turnieju mają 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane 

na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania 

możliwości wzięcia udziału w turnieju.  

2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, 

powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, 

wykonanych podczas turnieju na 33. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi 

w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją festiwalu oraz organizatora. 

 


