
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

DREAM TEAM ARP GAMES 

 

1. Organizatorem konkursu jest ARP Games Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 

5, 43-400. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 

Katowice.  

3. Celem konkursu jest wyłonienie zespołu projektowego, który będzie reprezentował ARP 

Games sp. z o.o. podczas Nordic Game Jam w dniach 12-16 kwietnia 2018 r. w Kopenhadze.  

4. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.  

5. Zgłoszony zespół może składać się maksymalnie z 5 osób, które prezentują umiejętności 

niezbędne do udziału w Nordic Game Jam.   

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres office@arpgames.pl zgłoszenia 

OSOBNO dla każdego członka zespołu (załącznik nr 1) wraz z prezentacją zespołu w dowolnej 

formie (tekstowej, filmowej itp.) do 23 marca 2018 r. do godz. 23:59.  

7. Najlepszą prezentację wybierze komisja wyłoniona przez Zarząd Spółki.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 30 marca 2018 r. na stronie internetowej 

www.arpgames.pl 

9. Zwycięska drużyna zostanie powiadomiona mailowo na adresy podane w zgłoszeniu do 

konkursu.  

10. Nagrodami w konkursie „Dream Team ARP Games” są bilety wstępu na Nordic Game Jam (pre-

party, game jam, konferencja developerska, 6 posiłków, firmowa koszulka) oraz 500 zł/osobę 

na transport.  

11. Niezbędny wkład własny to pozostałe wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie.  

12. Zwycięska drużyna zobowiązuje się do reprezentowania ARP Games sp. z o.o. podczas Nordic 

Game Jam wykorzystując pełnię swoich umiejętności w zakresie tworzenia gier wideo.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania zespołu lub 

uczestników, chyba że taka odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

14. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej www.arpgames.pl 

15. Regulamin podlega prawu polskiemu.  

16. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych 

osobowych wymaganych przez Organizatora jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 

w Programie. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Programie obejmuje 

także publikację imion i nazwisk Uczestników, przy czym Uczestnicy mają prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

17. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator.  
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