Regulamin przyznawania statusu
Organizatora Turniejów
Rozdział 1: Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Status Organizatora Turniejów (zwanego dalej OT)
przyznawany jest przez Organizatora rankingu oraz
rozgrywek Ligowych na stronie graotron.galakta.pl
(zwanego dalej Organizatorem rankingu)

O status OT może ubiegać się każda osoba fizyczna, która
ukończyła 14 lat i jest uczestnikiem rankingu na stronie
graotron.galakta.pl.

2.
3.

4.

5.

1

Do obowiązków OT należy rejestracja w rankingu nowych
graczy zgłaszających się do udziału w rankingu na turniejach.
OT ma obowiązek posiadać przy sobie kilka egzemplarzy
wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych do rankingu
dla nowych graczy. Formularz ten dostępny jest na stronie
graotron.galakta.pl w zakładce „Dokumenty”.

Od osoby ubiegającej się o status OT wymaga się znajomości
zasad gry Gra o Tron: gra karciana - druga edycja, a także
najnowszej wersji Erraty i FAQ, Zasad turniejowych
i Regulaminu rankingu. Wszystkie te materiały dostępne są
na stronie graotron.galakta.pl w zakładce „Dokumenty”.

4.

W celu ubiegania się o status OT należy przesłać email
zawierający Imię, Nazwisko, Pseudonim, Adres email,
Miejscowość zamieszkania oraz swój nick na forum
www.forum.galakta.pl na adres graotron@galakta.pl.

Rozdział 4: Korzyści dla OT

5.

Organizator rankingu zastrzega sobie prawo do weryfikacji
znajomości dokumentów wymienionych w punkcie rozdziale
1, punkcie 4, przez osoby ubiegające się o status OT.

Organizator rankingu może odmówić przyznania statusu OT
bez podania przyczyny.
W przypadku braku aktywności OT w organizacji turniejów,
status OT może zostać cofnięty.
Osoba, której przyznany został status OT ma prawo do
zgłaszania organizowanych przez siebie turniejów lokalnych
do rankingu na stronie graotron.galakta.pl.
OT ma możliwość ubiegania się o prawo organizacji
turniejów królewskich.

W trakcie organizowanych przez siebie turniejów
rozgrywanych w ramach rankingu, OT ma ostateczny głos
we wszelkich kwestiach spornych dotyczących zasad gry lub
prowadzenia turnieju.

OT może uczestniczyć w organizowanym przez siebie
turnieju na zasadach zawartych w aktualnej wersji oficjalnych
Zasad turniejowych, dostępnych na stronie graotron.galakta.
pl w zakładce „Dokumenty”.
OT uzyskuje dostęp do zamkniętego forum na stronie
www.forum.galakta.pl, dostępnego wyłącznie dla
OT i Organizatora rankingu, poświęconego kwestiom
technicznym organizacji turniejów i szczegółów
poszczególnych sezonów rankingowych.

Rozdział 3: Obowiązki OT
1.

3.

Posiadanie statusu OT jest dobrowolne i nieodpłatne.

Rozdział 2. Prawa OT
1.

2.

turniejów.
a. Zgłoszenie turnieju lokalnego – tydzień wcześniej
b. Zgłoszenie turnieju królewskiego – miesiąc wcześniej
c. Wprowadzenie wyników – do 10 dni po turnieju

Do obowiązków OT należy zgłaszanie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, chęci przeprowadzania turnieju oraz
terminowe wprowadzanie wyników poszczególnych

1.
2.

OT ma obowiązek przekazać Organizatorom rankingu
wypełnione arkusze zgłoszeniowe (skan lub zdjęcie oraz
fizyczny arkusz).

Wprowadzając wyniki turnieju, OT ma obowiązek zaznaczyć
wersje językowe kart używanych przez graczy. Polska wersja
oznacza, że w talii mogą znajdować się wyłącznie karty
w języku polskim. W innym wypadku należy zaznaczyć,
że gracz korzysta z innej wersji językowej.
Za organizowanie turniejów w ramach rankingu OT będzie
otrzymywał nagrody związane tematycznie z Grą o Tron: gra
karciana - druga edycja.
Szczegółowe informacje dotyczce nagród dla OT będą
opublikowane w późniejszym terminie.

Rozdział 5: Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

W przypadku nieprzestrzegania zapisów niniejszego
regulaminu status OT może być odebrany, bez możliwości
ponownego ubiegania się o jego przyznanie.
Wszelkie kwestie nie uregulowane zapisami niniejszego
regulaminu rozstrzyga Organizator rankingu.

Organizator rankingu zastrzega sobie prawo do interpretacji
regulaminu oraz jego dowolnej zmiany.
Decyzje organizatora rankingu są ostateczne.

