
Turniej Laser Tag Mystery Machinery 
 Regulaminy turnieju i kwalifikacji 

drużyn 
Nazwa: Turniej Laser Tag Mystery Machinery 

 

Informacje dotyczące zakwalifikowania drużyny: 

 Zgłoszenia odbywają się drogą mailową pod adresem: 
katowice@mysterymachinery.pl lub pod numerem tel.: 
696 167 754. Zgłoszenie musi zawierać: NAZWĘ DRUŻYNY oraz LISTĘ 
UCZESTNIKÓW wraz z ich imionami lub pseudonimami – max. 10 
znaków. Termin zbierania zgłoszeń wraz z opłatą wpisowego mija 
17.09.2021 o godzinie 16:00. 

 W celu potwierdzenia udziału należy wpłacić wpisowe w wysokości 
120 zł brutto za drużynę. Opłatę należy uiścić osobiście w lokalu 
Mystery Machinery.  

 Całkowity koszt udziału drużyny w Turnieju Laser Tag to 120 zł brutto.  
 W dniu 17.09.2021 do godziny 16:00 należy zadzwonić pod nr tel.: 

696 167 754  w celu potwierdzenia udziału w grze. 
 Organizator zobowiązuje się do przesłania informacji zwrotnej 

zawierającej rozpiskę meczy eliminacyjnych do 17.09.2021 do godziny 
20:00. 

 O udziale decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami za 
turniej, liczba miejsc ograniczona do 8 drużyn. 

 System rozgrywki ustalony zostanie w momencie poznania ilości 
zgłoszonych drużyn. 

 Poszczególne mecze będą rozgrywane w czasie ok. 10 min.  
 Organizator pozostawia sobie prawo zmiany powyższych wytycznych 

turnieju. 
 W przypadku nie wzięcia udziału w turnieju przez Uczestnika, 

organizator nie zwraca wpisowego. 

 

 

 



Regulamin turnieju  

Ustawienia standardowe gry, zależne od scenariusza, z którym uczestnicy 
zapoznawani są wcześniej. 

1. Wydłużony czas do startu (60sek.) - oba teamy muszą zacząć w 
swoich bazach. 

2. Bezwzględny zakaz łapania za karabin innego uczestnika /kontaktu 
fizycznego z współgraczem. 

3. Bezwzględny zakaz zasłaniania czujników kamizelki. 
4. Wszyscy gracze muszą brać czynny udział w rozgrywce, tj. na turnieju 

obowiązuje zakaz tzw. Kampienia. 
5. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą brać udziału w rozgrywce. 
6. Osoba ze Sztabu może przebywać na Arenie jako neutralny sędzia i 

obserwować rozgrywkę. 
7. Po każdej grze odbywa się odczyt danych.  
8. Uczestnicy zobowiązani są do sprawdzenia stanu baterii przed grą. 
9. Uczestnicy zobowiązani są uważać na połączenie kablowe karabinu i 

kamizelki w trakcie gry, a wszelkie zastrzeżenia techniczne muszą 
zgłaszać do Sztabu przed rozgrywką. 

10. W meczach eliminacyjnych gracze są zobowiązani do zakładania 
prawidłowych numerów kamizelek zgodnie z otrzymaną rozpiską 
przed turniejem. 

11. Ostrzeżenia: pierwsze - dyskwalifikacja zawodnika, który dopuścił się 
łamania zasad (drużyna gra dalej w pomniejszonym składzie), drugie 
- dyskwalifikacja drużyny. 

12. Wyniki wiążące to suma punktów z danej rundy. W przypadku 
remisu wiążąca jest liczba punktów zdobyta na przeciwniku (bez 
uwzględniania ujemnych). Gdyby wynik remisowy wciąż się utrzymał, 
rozgrywana będzie dogrywka 5-minutowa.  

13. O wyjściu z grupy decydować będzie ilość zdobytych punktów 
podczas gry.  

14. W rozgrywkach są wyłaniane trzy zwycięskie drużyny. Eliminacje 
odbywają się siedmiu etapach według poniższego schematu. 
Rozpiska etapami:  

1 Etap - Kwalifikacje uczestników wg wzoru:  

Drużyna A vs Drużyna B  

Drużyna C vs Drużyna D  



Drużyna E vs Drużyna F  

Drużyna G vs Drużyna H  

Spośród wygranych drużyn (podkreślone) losowane są zestawienia 
drużyn do półfinału.  

Spośród przegranych drużyn losowane są zestawienia drużyn w 
walce o 5 miejsce.  

2 Etap – Półfinały o 5 miejsce  

Drużyna A vs Drużyna E  

Drużyna H vs Drużyna D  

Wygrane drużyny zmierzą się ze sobą w walce o 5 i 6 miejsce  

3 Etap – Półfinały o 1 miejsce  

Drużyna B vs Drużyna F  

Drużyna C vs Drużyna G  

Wygrane drużyny zmierzą się ze sobą w finale.  

4 Etap – Walka o 7 i 8 miejsce  

Drużyna A vs Drużyna D  

5 Etap – Walka o 5 i 6 miejsce  

Drużyna E vs Drużyna H  

6 Etap – Walka o 3 i 4 miejsce  

Drużyna B vs Drużyna G  

7 Etap – Finał Drużyna F vs Drużyna C  

15. Zwycięskie drużyny które zajęły 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji 
otrzymują nagrody.  

16. Nagrody dla zwycięskich drużyn to:  



Za zdobycie 1 miejsca: puchar, voucher o wartości 360 zł na grę 60 
min w Laser Tag, voucher na jeden wybrany przez drużynę Escape 
Room dla 4 osób, voucher na 2 darmowe pizze. Vouchery są ważne 
do 31. Października 2021 Niniejsza nagroda jest przeznaczona na 1 
drużynę (czyli 3 wspominane vouchery do wykorzystania na 4 osoby) 
Dla każdego członka drużyny gadżet Mystery Machinery tj. kubek 
biały.  

Za zdobycie 2 miejsca: puchar, voucher o wartości 210 zł na grę 30min 
w Laser Tag, voucher na dwie darmowe pizze. Vouchery są ważne do 
31. Października 2021 Niniejsza nagroda jest przeznaczona na 1 
drużynę (czyli 3 wspominane vouchery do wykorzystania na 4 osoby). 
Dla każdego członka drużyny gadżety Mystery Machinery tj. kubek 
biały 

Za zdobycie 3 miejsca: Voucher na dwie darmowe pizzę. Voucher jest 
ważny do 31. Października 2021. Dla każdego członka drużyny gadżety 
Mystery Machinery tj. kubek biały. 

17. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia 
lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: 
katowice@mysterymachinery.pl  

18. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz 
uzasadnienie reklamacji.  

19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty ich wpłynięcia.  
20. Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników 
Konkursu jest Mystery Machinery Sp. z o.o. ul. Głowackiego 10, 
Kraków 30-085.  

21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE 
(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku 
Mystery Machinery Escape Room & Laser Tag.  

22. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o 
zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 
danych wynikającego z przepisów prawa.  
Postanowienia końcowe  

23. Promocje nie łączą się. Turniej Laser Tag nie jest objęty promocją – 20 
na Gry Escape Room i Laser Tag 

mailto:katowice@mysterymachinery.pl


24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
decydujący głos należy do organizatora turnieju.  

 


