Zasady

przyznawania

K redytów

za udział w turniejach

sankcjonowanych w grę karcianą

Rozdział 1: Postanowienia ogólne
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Za udział w turniejach sankcjonowanych w ramach rankingu
gry Gra o Tron: gra karciana - druga edycja, jak i za zajęcie
wysokich miejsc w danym turnieju rankingowym gracze
otrzymują wirtualną walutę - tzw. „Kredyty”.

Uprawnionymi do otrzymywania kredytów są wyłącznie
osoby, które w trakcie turniejów korzystają wyłącznie z kart w
polskiej wersji językowej.
Organizator rankingu zastrzega sobie prawo do
przyznawania uczestnikom dodatkowych kredytów w sposób
uznaniowy.

1.
2.

W zależności od ostatecznej liczby uczestników turnieju,
gracze którzy zajmą na turnieju najwyższe miejsca otrzymują
dodatkowe kredyty, zgodnie z następującym schematem:
•

•

Uprawnieni gracze będą również mogli otrzymać dodatkowe
kredyty, przyznawane przez Organizatora jako nagrody
w konkursach i innych aktywnościach, które będą ogłaszane
na stronie graotron.galakta.pl

•

2.

Za udział w sankcjonowanym turnieju lokalnym każdy
uprawniony gracz otrzymuje 15 kredytów.

W zależności od ostatecznej liczby uczestników turnieju,
gracze którzy zajmą na turnieju najwyższe miejsca otrzymują
dodatkowe kredyty, zgodnie z następującym schematem:
•

•

•

1

6 - 11 graczy
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

12 - 20 graczy
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV miejsce:

21 graczy i więcej
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV miejsce:
V miejsce:

+50 kredytów
+35 kredytów
+20 kredytów
+65 kredytów
+50 kredytów
+35 kredytów
+20 kredytów
+80 kredytów
+65 kredytów
+50 kredytów
+35 kredytów
+20 kredytów

Tron

Za udział w sankcjonowanym turnieju królewskim każdy
uprawniony gracz otrzymuje 45 kredytów.

Rozdział 2: Turnieje lokalne
1.

o

Rozdział 3: Turnieje królewskie

Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania
możliwości otrzymywania kredytów przez gracza, jak i ich
odebrania.

Zasady przyznawania turniejom statusu sankcjonowanych
są regulowane osobnym dokumentem dostępnym na stronie
graotron.galakta.pl

Gra

•

do 31 graczy
I miejsce: 		
II miejsce: 		
III miejsce: 		
IV miejsce: 		

32-63 graczy
I miejsce: 		
II miejsce: 		
III miejsce: 		
IV miejsce:		
miejsca V-VIII:		
64 - 127 graczy
I miejsce: 		
II miejsce: 		
III miejsce: 		
IV miejsce: 		
miejsca V-VIII:		
miejsca IX-XVI:		

128 graczy i więcej
I miejsce: 		
II miejsce: 		
III miejsce: 		
IV miejsce: 		
miejsca V-VIII:		
miejsca IX-XVI:		
miejsca XVII-XXXII:

+120 kredytów
+90 kredytów
+60 kredytów
+45 kredytów
+135 kredytów
+105 kredytów
+75 kredytów
+60 kredytów
+30 kredytów
+150 kredytów
+120 kredytów
+90 kredytów
+75 kredytów
+45 kredytów
+30 kredytów
+165 kredytów
+135 kredytów
+105 kredytów
+90 kredytów
+60 kredytów
+45 kredytów
+30 kredytów

Rozdział 4: Wymiana kredytów na
nagrody

8.

2.

Rozdział 5: Postanowienia końcowe
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1

Zdobyte kredyty uprawnieni gracze mogą wymieniać na
specjalne nagrody.
Wymiana kredytów na nagrody odbywać się będzie za
pośrednictwem platformy graotron.galakta.pl oraz
dostępnego tam „sklepiku”.

Lista dostępnych nagród oraz liczba kredytów wymaganych
do ich otrzymania dostępna będzie do wglądu na stronie
graotron.galakta.pl

Organizator rankingu zastrzega sobie prawo do zmiany listy
dostępnych nagród.

Poszczególne nagrody są dostępne wyłącznie do wyczerpania
zapasów.
W przypadku zamówienia przez gracza wybranej nagrody,
z jego konta zostanie pobrana odpowiednia liczba kredytów
równa kosztowi wybranej nagrody.
Zamówione nagrody gracze mogą odbierać w sklepach
współpracujących z Organizatorem w ramach rankingu.
Lista takich placówek dostępna jest na stronie
graotron.galakta.pl w zakładce „Sieć”. Wybór sklepu,
w którym gracz chce dokonać odbioru będzie możliwy na
etapie zamawiania nagród. Termin dostarczenia nagród
do wybranej placówki będzie uzależniony od terminarza
zamówień danego sklepu.

1.
2.

3.

Jeśli gracz chce w inny sposób odebrać zamówioną nagrodę,
proszony jest o kontakt z organizatorem rankingu graotron@
galakta.pl. W takim wypadku może być jednak poproszony o
pokrycie kosztów wysyłki, o których zostanie poinformowany
przed realizacją zamówienia.
Wszelkie kwestie nie uregulowane zapisami niniejszego
regulaminu rozstrzyga Organizator rankingu.

Organizator rankingu oraz rozgrywek Ligowych na stronie
graotron.galakta.pl zastrzega sobie prawo do interpretacji
regulaminu oraz jego dowolnej zmiany w czasie trwania
rozgrywek.
Decyzje organizatora rankingu oraz rozgrywek Ligowych
na stronie graotron.galakta.pl są ostateczne.

