
Regulamin konkurencji Minecraft, stanowiącej część akcji: 
„Ministranci - bądźmy razem!" 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w 
konkurencji Minecraft: 

Uczestnictwo w konkurencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkurencji 
oraz regulaminu akcji. 

  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji oraz wszystkich konkurencji jest wspólnota Ministrantów parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, dalej zwana Organizatorem. 

2. Uczestnik akcji - jest to osoba, która spełnia określone poniżej warunki, a także 
aktywnie uczestniczy w zadaniach i zdobywa punkty za ich realizację, zwany w dalszej 

części regulaminu Uczestnikiem. 

3. Regulamin konkurencji jest dopełnieniem regulaminu akcji dostępnym pod adresem 
www:  

Regulamin akcji „Ministranci - bądźmy razem!" „Ministranci - bądźmy razem!" 

§2 Przebieg konkurencji 

1. Konkurencja składa się z dwóch etapów, które są osobno punktowane. 
Przed ich rozpoczęciem uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza 

dostępnego pod linkiem: 
 

FORMULARZ 

2. Pierwszy etap odbędzie się w dniu 16 maja w godzinach 12:00 - 15:00. 

• W tym etapie uczestnik ma za zadanie wykonać dowolną budowlę w grze 
Minecraft na określonych warunkach: 

• Gracz otrzymuje teren o kształcie prostopadłościanu o krawędzi 65 kratek; 
• Gracz nie może wychodzić poza przydzielony teren podczas trwania konkurencji; 

• Obowiązuje całkowity zakaz niszczenia przygotowanego terenu oraz zakaz 
niszczenie budowli innych uczestników; 

• Uczestnik może poprosić administratora o użycie komendy, która pozwoli na 
ustawienie większej ilości bloków naraz; 

• Każdy z uczestników otrzymuje nielimitowaną ilość materiałów potrzebnych do 
wykonania swojej pracy; 

• O godzinie 11:45 organizator opublikuje podczas transmisji live na youtubie ip 
serwera, na którym uczestnicy będą wykonywać swoją pracę; 

• O godzinie 11:55 zostanie udostępniony serwer dla uczestników i od tego 
momentu uczestnicy będą mogli na niego wejść. 

https://ministranci-chelmslaski.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ministranci-b%C4%85d%C5%BAmy-razem-REGULAMIN.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd567aNJ1_m7n3Nwuu4NNLnR6RXDkIUgCkfRZFUkvbnSQzZaA/viewform?usp=sf_link


• O godzinie 15:00 wszyscy uczestnicy zostaną wyrzuceni z serwera i nie mają już 
możliwości na dokończenie swojej pracy; 

• Złamanie powyższych zasad wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją uczestnika 
z konkurencji; 

Ocenienia prac dokonuje organizator konkursu.  

3. Drugi etap odbędzie się w dniach 16 - 30 maja. 

• W tym etapie uczestnicy mają za zadanie przetrwać na serwerze pvp. 
• O godzinie 18:00 zostanie otwarty serwer i od tego momentu uczestnicy będą 

mogli wejść na niego; 
• W dniu rozpoczęcia uczestnicy będą mogli przebywać na serwerze do godziny 

22:00; 
• Serwer w dniach od 17-29 maja będzie czynny w godzinach 16:00 - 21:00; 
• Zadaniem uczestników jest przetrwanie na serwerze do ostatniego dnia; 
• Każdy z uczestników po opuszczeniu spawnu będzie miał jedno życie; 

• Obowiązuje całkowity zakaz używania cheatów. 
• Ostatniego dnia o godzinie 16:00 odbędzie się turniej, który ma na celu 
wyłonienie zwycięzcy. W tym dniu serwer będzie otwarty od godziny 14:00. 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. konkurencji można uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem pod adresem email: ministrancichelm@gmail.com 

2. Przystąpienie przez uczestnika akcji do konkurencji jest dobrowolne, wiąże się ono z 
dobrowolną akceptacją regulaminu konkurencji i akcji w całości. Uczestnik zobowiązuje 

się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji i jej konkurencjach. 

 
 


