Regulamin
szkolnego konkursu
„Moja szkoła w
Minecraft”
§1
Organizator
1. Organizatorem szkolnego konkursu „Moja szkoła w Minecraft” zwanego dalej Konkursem,
jest Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima.
2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat szkoły poprzez grę MINECRAFT.
§3
Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie SP234 indywidualnie
i zespołowo.
§4
Zasady, przebieg oraz termin Konkursu
1. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. do
godziny 23.59.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczanie pracy do p. Moniki Fiuk oraz
zgody rodziców (załącznik nr 1) w wyznaczonym terminie.
3. Konkurs polega na odwzorowaniu budynku szkoły SP234 przy ul. Esperanto 5. Budowla
powinna cechować się jak najwyższym poziomem odzwierciedlenia oryginału.
4. Każdy uczestnik/uczestnicy konkursu może zbudować tylko jeden obiekt.
§6
Komisja Konkursowa
Za dokonanie oceny budowli i przyznanie nagród odpowiedzialna jest Szkolna Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora.
§7
Nagrody, zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione
1. Finał konkursu i odbiór nagród odbędzie się 16.03.2017 roku (czwartek), o godz. 16:00 w
Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W SZKOLNYM KONKURSIE
„Moja szkoła w Minecraft”

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
....................................................................……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)
w Konkursie.

II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, i miejscowości zamieszkania) w
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

III.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanego
przez moje dziecko projektu konkursowego na stronie internetowej organizatora
konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

............................................................................................
Miejscowość i data

............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Załącznik nr 1 - Zgoda rodziców/opiekunów dla osób
niepełnoletnich

Regulamin ogólny
1. Każdy jest uprawniony do udziału w pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
Uprawnienie to dotyczy zarówno uczestnictwa z wykorzystaniem gry, jak i profilu
inicjatywy na serwisach Facebook oraz Youtube.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego wychowania,
netykiety oraz norm społecznych..
3. Administrator zastrzega sobie prawo do nakładania sankcji na osoby, które
naruszają porządek w tym również za działania nie przewidziane wprost w
regulaminie.
4. Regulamin jest wiążący dla wszystkich uczestników zaś powoływanie się na jego
nieznajomość nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zawartych w nim reguł.

Regulamin gry
1. Zakazanie jest ubliżanie innym uczestnikom oraz stosowanie obelżywego
słownictwa.
2. Zakazane są praktyki prowadzące do utrudniania przetwarzania danych przez
Administrację, w tym wysyłanie odbiorcom niechcianych wiadomości (tzw.
spamming) ciągłe wysyłanie tego samego lub podobnego komunikatu (tzw. flooding)
oraz reklamowanie innych serwerów i stron internetowych.
3. Zakazane jest podejmowanie działań mających na celu złośliwe szkodzenie innym
uczestnikom (tzw. griefowanie), kradzież awatarów innych uczestników czy też
zasobów należących do awatarów lub kontrolujących ich graczy.
4. Zakazane jest korzystanie z rozwiązań mających na celu ominięcie rozwiązań
technicznych zastosowanych w grze (tzw. cheatowanie) oraz dokonywanie
modyfikacji na serwerze gry. OptiFine oraz mody dające dostęp do minimapy są
natomiast dozwolone oraz zalecane.
5. Zakazane jest wykorzystywanie błędów w grze, jej zabezpieczeniach oraz
uprawnieniach (tzw. Bugów). Administracja przewiduje nagrody za zgłaszanie
powyższych usterek.
6. Zakazane jest podszywanie się pod członka Administracji oraz powoływania się na
znajomości z Administracją.
7. Zakazane jest grożenie innym graczom oraz nękanie ich w jakikolwiek inny
sposób.
8. Zakazane jest nagminne zgłaszanie do Administracji próśb w błahych sprawach, a
w szczególności próśb o teleportację do innych graczy lub miejsc na mapie.
9. Zakazane jest propagowanie faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych. Elementy
łamiące powyższy zakaz oraz z innych względów uznane za niecenzuralne będą
usuwane przez Administrację.

Prawa i

obowiązki

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest w trakcie gry zgłosić Administracji
zaobserwowane przez siebie przypadki prób łamania, nadużywania czy obchodzenia
regulaminu.
2. Każdy gracz zobowiązany jest zgłosić Administracji zaobserwowane przez siebie
błędy zaobserwowane w grze za pośrednictwem chatu prywatnego (komenda /tell w
grze).
3. Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia Administracji,
4. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu.
5. Każdy aktywny Użytkownik może otrzymać działkę na serwerze.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do przyznania najbardziej aktywnym oraz
zasłużonym Użytkownikom własnych działek na terenach niezabudowanych terenach
gry.
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