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Preambuła
Kodeks reprezentuje podstawowe zasady etyczne gry „Rospolquiz: bitwa erudytów” (dalej - Rospolquiz).
Kodeks nie uwzględnia wszystkich sytuacji pojawiających się podczas gry i nie reguluje wszystkich
szczegółów organizacji gry.
W przypadkach, które nie są w pełni regulowane przez Kodeks, organizatorzy Rospolquizu powinni
podejmować decyzje w oparciu o zasady moralności, bezstronności i wzajemnego szacunku.
Podczas przeprowadzania gry należy stosować Kodeks w połączeniu z regulaminem gry. Zasady gry nie
mogą być sprzeczne z Kodeksem.
Etyka gry
Rospolquiz - gra zespołowa, w której zespoły rywalizują ze sobą w znalezieniu właściwej odpowiedzi na
postawione im pytanie w ograniczonym czasie. Celem zespołu podczas gry jest udzielenie odpowiedzi na
większą liczbę pytań niż jego rywale.
Wszyscy uczestnicy gry - gracze, organizatorzy zawodów, gospodarze, członkowie komisji technicznej,
autorzy i redaktorzy pytań - są zobowiązani do przestrzegania standardów etycznych, które obejmują nie
tylko przestrzeganie zasad gry. Etyka gry obejmuje życzliwość i wzajemny szacunek dla wszystkich
uczestników gry i publiczności oraz chęć stworzenia przyjaznej atmosfery gry.
Poniżej znajdują się niektóre standardy etyczne, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich
uczestników gry.
Osobom zaznajomionym z treścią pytań turnieju ze względu na ich obowiązki zawodowe nie wolno
ujawniać treści tych pytań graczom zespołów, które będą w nich uczestniczyć.
Nie dozwolone:






Wybór nazw drużyn, które są obraźliwe dla innych uczestników gry, w tym nazw wymieniających
polityków i inne siły polityczne (partie, organizacje itp.), a także nazw, które pośrednio wskazują na
nich lub mają kontrowersyjny podtekst;
Zaniedbanie, obraźliwe podejście do widzów, organizatorów i innych osób obecnych na
Rospolquizie;
Wykorzystanie oświadczeń politycznych ustnie podczas gry lub na piśmie na czacie;
Pojawienie się w grach w stanie zatrucia alkoholem lub narkotykami.

Wszyscy uczestnicy gry muszą:
•
•
•

Postępować zgodnie z zasadami gry i przestrzegać kolejności turniejów ustalonej przez
Organizatorów i Moderatorów;
Powstrzymać się od bezpodstawnych zarzutów nieuczciwości innych uczestników gry;
Unikać działań przeciwko innym uczestnikom gry, prowokujących ich do łamania zasad lub
standardów etycznych.

Każdy świadek naruszenia zasad etycznych gry ma prawo poinformować o tym Organizatorów
Rospolquizu.
W przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad gry opisanych powyżej, Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wykluczenia drużyny lub pojedynczego gracza z konkursu.

