Regulamin
Regulamin konkursu „Władca Świata 2015”
1. Konkurs „Władca Świata 2015” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez redakcje
portali REO (www.reo.pl), którego właścicielem jest Fundacja REO z siedzibą w Warszawie
(02-683) przy ul. Gotarda 9; Ziemia na rozdrożu (www.ziemianarozdrozu.pl) i Nauka o
klimacie (www.naukaoklimacie.pl).
2. Konkurs odbywa się w dniach 30.11.2015 – 28.01.2016 i obejmuje dwa etapy:
o Etap I: przesyłanie wyników rozgrywki i opisów, 30.11.2015 – 03.01.2016,
o Etap II: głosowanie i ocena, 13.01.2016 – 25.01.2016.
3. W Etapie I internauci pobierają aktualną wersję gry strategicznej „Świat na rozdrożu” (wersja
1.2.1.291 z 18 listopada 2015) i prowadzą jednoosobową grę, rozgrywając scenariusz „Kryzys
energetyczny”, grając całym światem od 2015 roku. Na adres e-mail reo@reo.pl przysyłają
zapis gry (w formie pliku archiwum zip, tworzonym przez grę na koniec rozgrywki) oraz
(opcjonalnie) tekst towarzyszący – opisujący doświadczenia z grą, rozegrany scenariusz,
przemyślenia związane z tematyką symulacji itp. (w przypadku pytań odnośnie zakresu
tematycznego tekstu prosimy o kontakt na wskazany adres e-mail).
4. Przesłane teksty zostaną umieszczone na stronie www.wladcaswiata.pl.
5. W Etapie II za pośrednictwem strony www.wladcaswiata.pl można będzie głosować na
przesłane przez uczestniczących w konkursie graczy teksty. Warunkiem oddania głosu jest
zalogowanie się za pomocą identyfikatorów Facebook, Google+ lub podanie adresu e-mail.
Oddanie ważnego głosu z podaniem adresu e-mail wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie
w link przesłany automatycznie pocztą elektroniczną na podany adres. Można oddać głos
wielokrotnie w trakcie trwania konkursu, a głosowanie możliwe jest raz na dobę.
6. Podczas Etapu II swojej oceny tekstów w skali 1-10 dokona też jury.
7. Punktacja będzie liczona w następujący sposób: punkty z wyniku rozgrywki + (10% punktów z
wyniku rozgrywki * liczba głosów oddanych na tekst/liczba głosów oddanych na tekst z
największą liczbą głosów) + (1% punktów z wyniku rozgrywki * ocena tekst według jury w
skali 1-10).
8. Po zakończeniu głosowania jury podsumuje uzyskane przez graczy punkty i 28.01.2016
opublikuje wyniki konkursu.
9. Uczestnik konkursu, który uzyska najwyższy wynik, otrzyma nagrodę główną, którą jest bon
na sprzęt sportowy o wartości 1500 złotych, do zrealizowania w sklepach sieci GO Sport, wraz
z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagrody. Dodatkowa
nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej
nagrody pieniężnej. Osoby, które uzyskają dwa kolejne najwyższe wyniki otrzymają czytniki
książek elektronicznych Kindle o wartości ponad 500 zł każdy. Ponadto 10 osób, które
uzyskają najlepszy wynik, dostanie najnowszą książkę Marcina Popkiewicza pt. "Rewolucja
Energetyczna. Ale po co?" z osobistą dedykacją autora.
10. Narody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub równowartość w gotówce.
11. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie organizatorom adresu korespondencyjnego w
ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Dane te nie będą przechowywane ani
przetwarzane do innych celów niż przesłanie nagrody.

