Regulamin Gry Miejskiej “Mafia Wrocław”
A. Postanowienia ogólne
1. Gra Miejska “Mafia Wrocław” (dalej “Mafia Wrocław”) organizowana jest przez Klub
Podróżników BIT działający przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu (dalej “Organizator”).
2. Fundatorem nagród są Partnerzy “Mafia Wrocław” oraz Organizator.
3. W Mafia Wrocław mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem:
a) osób poniżej 18 roku życia,
b) osób tworzących team organizatorów “Mafia Wrocław”,
c) osób nie mieszkających na terenie Wrocławia bądź nie przebywających na jego terenie
przez większość czasu trwania gry.
4. W celu wzięcia udziału w grze, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami
Mafii Wrocław określonymi w Regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kwoty w wysokości 10 zł na konto otrzymane drogą
e-mailową od Organizatora, aby wziąć udział w Mafii Wrocław. Kwota ta jest w całości
przeznaczona na koszty organizacyjne.
B. Czas trwania Mafii Wrocław
Start Mafia Wrocław: 3.03.2019 o godzinie 20:00. Planowany koniec: 14.04.2019 o godzinie
23:59.
C. Zasady rejestracji do Mafii Wrocław
1. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie WWW pod adresem: http://www.mafiawroclaw.com
2. Rejestracja uczestników rozpocznie się 11.02.2019 i zakończy się 24.02.2019.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól.
4. Po weryfikacji danych każde zgłoszenie jest akceptowane przez Organizatora.
5. Organizator może nie zaakceptować zgłoszenia w przypadku:
a) braku wymaganych danych,

b) nieodpowiedniego zdjęcia uczestnika (wymagania dotyczące zdjęcia zostały zawarte w
punkcie 6),
c) opisu uczestnika poniżej wymaganej liczby znaków,
d) niepoprawnych danych.
6. Zdjęcie uczestnika powinno zostać wykonane wg poniższych zasad:
• zdjęcie powinno być aktualne — wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rejestracją
• nie akceptowane są: nakrycia głowy, okulary z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które
mogłyby utrudnić rozpoznanie uczestnika
• zdjęcie powinno przedstawiać twarz
• zdjęcie powinno mieć wymiary minimum 300 pikseli na krótszym boku, maksymalna waga
to 1 megabajt, jedyny akceptowalny format to JPG.
7. Pole “Ostatnie słowo” musi być:
a) wyrazem lub wyrażeniem w języku polskim (zgodne z zasadami ortografii),
b) zakazane jest używanie wyrazów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obrażające,
c) zakazane jest używanie losowych znaków.
8. Po akceptacji przez Organizatora uczestnik otrzymuje na podany adres email numer konta,
na który wpłaca wymaganą kwotę potrzebną do wzięcia udziału w Mafia Wrocław.
9. Zmian w profilu zarejestrowanego uczestnika może dokonywać tylko administrator. W
przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 5 administrator wyślę informację na podany e-mail
podczas rejestracji.
10. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z gry.

W przypadku oszustwa,

11. Rejestrując się uczestnik akceptuje warunki Mafii Wrocław i potwierdza, że zapoznał się
z regulaminem.
D. Zasady gry Mafia Wrocław
1.Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego, korzystania ze
zdrowego rozsądku oraz poszanowania ogólnych norm społecznych.
2.Celem gry jest uzbieranie jak największej ilości punktów otrzymywanych za eliminację
losowo przydzielonych celów.
3. Z dniem rozpoczęcia gry, każdy uczestnik staje się potencjalnym "zabójcą" i jednocześnie
"celem" dla innego gracza.
4. Informacje o aktualnych celach znajdą się po zalogowaniu na indywidualny profil gracza,
który będzie dostępny po starcie gry na jej stronie internetowej
http://www.mafia-wroclaw.com.

5. Eliminacji dokonuje się poprzez fizyczne odnalezienie celu i dotknięcie jego/jej ramienia
białą rękawiczką otrzymaną od organizatorów. Wyeliminowana osoba zobowiązana jest do
przekazania poprawnego "Ostatniego Słowa" eliminującemu. "Ostatnie Słowo" niezbędne jest
do potwierdzenia wykonania zlecenia i otrzymania nowego celu.
6."Ostatnie Słowo" wyeliminowanego celu wprowadza się w odpowiedniej rubryce po
zalogowaniu się na indywidualny profil gracza na stronie gry.
7. Spośród osób, które w ciągu ostatnich siedmiu dni nie zdobyły żadnego punktu,
losowanych jest 7 listów gończych. Pierwsze losowanie nastąpi po 2 tygodniach od startu gry,
kolejne będą odbywać się co tydzień. Listy gończe stają się dodatkowymi celami dla
wszystkich uczestników gry i obowiązują przez tydzień od dnia publikacji. W ciągu tego
tygodnia każdy ma prawo wyeliminować cel z listu gończego. Eliminacja taka daje
dodatkowy punkt, nie daje jednak nowego celu. Jeśli po tygodniu od opublikowania cel nie
zostanie wyeliminowany to zostaje usunięty z listów gończych.
8. Podczas gry, w celu nadania dynamiki rozgrywce, odbywać będą się przetasowania zleceń.
Organizator będzie o nich informował z wyprzedzeniem na oficjalnym FP Mafii Wrocław
(https://www.facebook.com/mafiawroclaw/) oraz drogą emailową.
9. Raz na dobę istnieje możliwość obrony przed drugim uczestnikiem, dla którego jest się
celem, poprzez podniesienie ręki w białej rękawiczce zanim atakujący dotknięcie ramienia
swojego celu. Daje to 30 minut nietykalności osobie broniącej się.
10. W miejscach, w których następuje odbiór pakietów startowych oraz gdzie odbywają się
mafijne spotkania (tzw. Stypy) obowiązuje zawieszenie broni oraz nietykalność (teren
nietykalności zostaje wyznaczony przez Organizatora).
11. Klasyfikacja końcowa gry opiera się na ilości punktów zdobytych przez każdego z
biorących w niej udział graczy. Jeśli dwóch lub więcej graczy będzie posiadać tyle samo
punktów, to wyżej sklasyfikowany zostanie ten, który zdobył swoje punkty w krótszym czasie
(liczy się czas wyeliminowania gracza-celu poprzez wpisanie jego "Ostatniego Słowa" na
stronie internetowej gry).
E. Dodatek Rodziny Mafii
1. Każdy z uczestników ma możliwość stworzenia wraz z innymi graczami tzw. Rodzinę
Mafii. Po rejestracji każdy uczestnik otrzyma formularz drogą mailową. W formularzu należy
zgłosić osoby, które będą należeć do danej rodziny i przydzielić jej nazwę.
2. Punkty za zabójstwa każdej osoby w danej rodzinie będą się także liczyć do wspólnej puli.
Nagrodzona zostanie rodzina z największą ilością punktów. W każdej rodzinie musi przeżyć
minimum jedna osoba.
3. Do wspólnej puli punktów, po zakończeniu gry, doliczane będą także punkty, przyznawane
przez organizatorów, w ramach dodatkowych zadań. Dodatkowe zadania będą ogłaszane na
oficjalnym Facebooku Mafii Wrocław (https://www.facebook.com/mafiawroclaw/).
4. Istnieje możliwość, że gracz będzie musiał wyeliminować kogoś ze swojej rodziny, wtedy
należy zdecydować czy zbiera punkty na swoje indywidualne konto, czy pozostaje wierny
rodzinie i czeka do kolejnego przetasowania ofiar. Jeżeli gracz zdecyduje się zabić członka
własnej rodziny, punkt nie będzie brany do wspólnej puli rodzinnej.

5. Stworzenie Rodziny Mafii nie jest obowiązkowe, a należenie do rodziny nie ma żadnego
wpływu na ranking głównej gry opisanego w punkcie D.
6. Nazwa rodziny do której należy grasz będzie widoczna dla gracza, której jest on celem.
7. Rodziny muszą posiadać od 4 do 5 osób.
F. Pakiety
1. Pakiet uczestnika zawiera: rękawiczkę, list od Dona oraz materiały promocyjne od
Organizatora oraz Partnerów
2. Uczestnik będzie zobowiązany do odbioru pakietu w miejscach określonych przez
Organizatora. Organizator zobowiązuje się do podania minimum trzech różnych dat, kiedy
pakiety będą wydawane.
3. W przypadku braku możliwości odbioru pakietu Organizator udostępnia opcje jego
wysłania. Uczestnik podejmuje decyzje podczas rejestracji. Wysyłka jest płatna dodatkowo
3,00 zł, które pokrywają jej koszty.
G. Eliminacja z gry przez Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z gry, jeśli:
a) uczestnik nie stosuje się do zasad zawartych w regulaminie
b) uczestnik podał nieprawdziwe dane w formularzu zgłoszeniowym
c) zdjęcie uczestnika przedstawia inną osobę
2. W przypadku eliminacji uczestnika z powyższych powodów Organizator nie zwraca
poniesionych kosztów opłaty wpisowej.
H. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej http://www.mafia-wroclaw.com.
2. Wszelkie podejrzenia złamania Regulaminu należy zgłaszać do Organizatora poprzez
kontakt e-mailowy lub oficjalny FP Mafii Wrocław.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz harmonogramu gry w
trakcie trwania projektu Mafia Wrocław. O wszelkich zmianach w trakcie trwania gry Mafia
Wrocław uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

