Teamfight

Tactics
(„TFT“)

Pokyny pro komunitní soutěže
Pořadatel

Platforma /

Cíl pořadatele

Příspěvek od Riotu

Velikost
Hráči, PC herny,
vysokoškoláci a
univerzitní studenti

Množina cen není
vyšší než 10 000
$ (či regionální
ekvivalent) nebo 12
000 $ v nepeněžních
cenách;
Místní událost

Zábavné,
organizované
společenské hraní

Žádné IB

Střední turnaje

Firmy a značky
střední třídy;
esportovní
organizace;
influenceři

Množina cen není
vyšší než 50 000
$ (či regionální
ekvivalent)

Snaha o monetizaci
či růst značky nebo
firmy

Bude se lišit podle
dohody s regionálním
týmem.

Velké turnaje

Pořadatelé velkých
esportovních akcí
(např. ESL,
DreamHack, OGN)

Události, které mají
dopad na
celosvětový
ekosystém

Snaha o monetizaci
či růst značky nebo
firmy + Přínos ke
globálnímu
esportovnímu
ekosystému TFT

Bude se lišit podle
dohody s regionálním
či globálním týmem.

Malé turnaje
Řízené účastníky,
bez produkce, malé
události

Předehra před
soutěžním hraním

Limity množiny cen a sponzoringu se mohou lišit podle regionu. Kvůli zajištění dodržování pravidel prosím spolupracujte s kanceláří Riotu
ve vašem regionu.

Pokyny pro komunitní soutěže TFT

PROCES PŘIHLÁŠENÍ
Malé turnaje 1. Nepotřebují přihlášku.
2. Když budete dodržovat tyto pokyny, dostanete Komunitní licenci.
Střední a velké turnaje 1. Potřebujete vlastní licenci.
2. Musíte se přihlásit regionálnímu esportovnímu týmu Riotu.

OBCHODNÍ ZNAČKY ČI PŘÍSLUŠNOST
Malé turnaje 1. Smíte použít název Teamfight Tactics nebo TFT v rámci propagace své soutěže.
2. Nesmíte použít slova „mistrovství“, „mistři“, „sezóna“ nebo „liga“ v názvu soutěže.
3. V rámci propagace své soutěže a webové stránky soutěže nesmíte použít loga ani
obchodní značky Riotu (včetně verzí herního loga, obchodních značek esportovních lig
(profesionálních i amatérských) a názvů Riot Games, Inc., Riot Games či Riot); dále
nesmíte nijak naznačovat, že Riot nějakým způsobem vaši soutěž nebo webovou stránku
soutěže schvaluje či podporuje nebo s ní má něco společného.
4. Na své soutěžní webové stránce a v soutěžních materiálech navíc musíte zahrnout
následující poznámku, a to jasným a zřetelným způsobem: „Tuto soutěž nepořádá ani
nesponzorují Riot Games, Inc. ani TFT Esports.“
Střední a velké turnaje 1. Smíte použít název Teamfight Tactics nebo TFT v rámci propagace své soutěže.
2. Riot může povolit použití grafiky, log či obchodních značek Riot/TFT Esports (včetně verzí
herního loga, obchodních značek esportovních lig (profesionálních i amatérských) a názvů
Riot Games, Inc., Riot Games či Riot) v rámci propagace vaší soutěže či webové stránky
soutěže. Riot vám navíc může poskytnout „komunitní“ loga a grafiku TFT pro účely
propagace.
3. Riot může vaši soutěž uvést na oficiálním rozvrhu Riot Games.
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VSTUPNÍ POPLATKY
Všechny turnaje
1. V rámci soutěže smíte vybírat vstupné. Výtěžek ze vstupného musí být použit výhradně
na zaplacení nákladů na soutěž (např. pronájem prostoru, webový hosting, komentátoři
atd.) nebo na množinu soutěžních cen.
2. Můžete využít crowdfundingu za účelem zaplacení nákladů na soutěž, ale veškeré
příspěvky z crowdfundingu musí jít přímo na ceny do soutěže nebo na zaplacení nákladů
na soutěž. Navíc musíte uvést, že vaše soutěž je licencovaná v rámci Komunitní soutěžní
licence TFT s odkazem na tyto pokyny. Rovněž musíte uvést, že crowdfundingovou
kampaň nepořádá ani nesponzorují Riot Games.

CENY
Malé turnaje
1. Celková hodnota množiny cen nesmí přesáhnout 10 000 $ (či regionální ekvivalent) nebo
12 000 $ v nepeněžních cenách.
2. Celková hodnota množiny cen, včetně peněžních i nepeněžních cen, ve všech soutěžích,
které pořádáte za kalendářní rok, nesmí přesáhnout celkovou částku 100 000 $ (či
regionální ekvivalent) bez předchozího souhlasu Riotu.
Střední turnaje
1. Celková hodnota množiny cen nesmí přesáhnout 50 000 $ (či regionální ekvivalent).
2. Celková hodnota množiny cen, včetně peněžních i nepeněžních cen, ve všech soutěžích,
které pořádáte za kalendářní rok, nesmí přesáhnout celkovou částku 200 000 $ (či
regionální ekvivalent) bez předchozího souhlasu Riotu.
3. Riot vám na množinu cen může přispět.
Velké turnaje
1. Riot vám na množinu cen může přispět.

VYSÍLÁNÍ
Malé turnaje
1. Smíte svou soutěž vysílat online a streamovat na libovolné online platformě, v souladu s
pravidly naší Právnické hatmatilky.
2. Nesmíte divákům účtovat žádné poplatky za to, že budou sledovat soutěž online.
3. Pokud budete svou soutěž vysílat online, nesete zodpovědnost za to, že veškerý
přidružený chat bude adekvátně moderován, aby se předešlo vulgárnímu, urážlivému či
jinak zlomyslnému prostředí.
4. Všechny ostatní formy vysílání (např. lineární televize) jsou zakázány.

Střední a velké turnaje 1. Musíte se řídit podmínkami pro vysílání stanovenými ve vaší vlastní licenci.
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2. Pokud budete svou soutěž vysílat online, nesete zodpovědnost za to, že veškerý
přidružený chat bude adekvátně moderován, aby se předešlo vulgárnímu, urážlivému či
jinak zlomyslnému prostředí.
3. Pokud Riot propaguje vaši soutěž, přispívá do vaší množiny cen nebo nějakým způsobem
pomáhá vaši soutěž monetizovat, může vás požádat, abyste během vysílání propagovali
účty či kanály Riotu na sociálních sítích.

SPONZOŘI A PARTNEŘI
Malé turnaje 1. Smíte používat sponzory neuvedené na Seznamu zakázaných sponzorů níže.
2. Celkové příspěvky od sponzorů na každý turnaj, který vaše organizace pořádá, jsou
omezeny hodnotou do výše 10 000 $ (či regionálního ekvivalentu). Vaše organizace
zároveň nesmí přijmout sponzorské dary na turnaje v TFT v hodnotě vyšší než 100 000
$ (či regionálního ekvivalentu) za kalendářní rok.
Střední a velké turnaje 1. Smíte používat sponzory neuvedené na Seznamu zakázaných sponzorů a inzerentů níže.
2. Riot může pomoci s monetizací vaší soutěže prostřednictvím sponzoringu, v kterémžto
případě půjde na vaši množinu cen předem dohodnuté procento z výnosu.
Seznam zakázaných sponzorů a inzerentů:
● Jakákoliv jiná videohra, jiný videoherní vývojář nebo vydavatel
● Jakákoliv videoherní konzole
● Jakýkoliv esport či jiný videoherní turnaj, liga či soutěž
● Hazard, sázkařské kanceláře či kasina
● Operátoři fantasy esportů (včetně denní fantasy)
● Jakékoliv léky na předpis nebo léky, které se neprodávají „nad pultem“, včetně
produktů jako kanabidiol atd.
● Střelné zbraně, munice či doplňky ke střelným zbraním
● Pornografie či pornografické výrobky
● Tabákové produkty či potřeby
● Alkoholické produkty (včetně nealkoholických nápojů prodávaných alkoholovými
společnostmi) či jiné psychoaktivní látky, jejichž prodej či používání je regulované
platnými zákony
● Prodejci či obchody virtuálních předmětů, o kterých se ví, že jsou padělané či
nelegální
● Prodejci či obchody zboží či služeb, které porušují podmínky služby Riot Games
● Kryptoměny či jakékoliv jiné neregulované finanční nástroje nebo trhy
● Politické kampaně či politicky aktivní výbory
● Charity, které zaujímají určitý náboženský či politický postoj nebo které nemají
dobrou pověst. (Červený kříž, American Cancer Society, Stand-Up to Cancer a
další podobné mainstreamové charity se považují za charity s dobrou pověstí)
● Pokud máte ohledně seznamu nějaké dotazy nebo si nejste jisti kategorií, máte
povinnost získat výslovné písemné svolení od Riotu.
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Seznam zakázaných sponzorů můžeme upravovat. Jste zodpovědní za to, že budete Seznam
zakázaných sponzorů kontrolovat kvůli aktualizacím či změnám.

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
Malé turnaje 1. Nesmíte prodávat žádné propagační předměty Riotu, Teamfight Tactics, TFT, TFT
Esports ani s podobnými značkami.
Střední a velké turnaje 1. Riot může poskytnou propagační předměty Riotu, Teamfight Tactics, TFT, TFT Esports či
s podobnými značkami nebo povolit jejich prodej.

PRÁVA NA OBSAH RIOT GAMES
Všechny turnaje 1. Pokud vám Riot poskytne Komunitní soutěžní licenci, souhlasíte s tím, že se můžeme
rozhodnout vaši soutěž propagovat a můžeme použít výsledky vaší soutěže ke kvalifikaci
hráčů na sponzorované soutěže Riotu; a
2. Pokud navíc budete provozovat či sponzorovat soutěž v rámci Komunitní soutěžní licence,
souhlasíte, že Riotu poskytnete zdarma a navždy licenci na veškerá práva, která můžete
mít na obsah vysílání, sestřihy, videa, fotky, novinky a veškerý další obsah generovaný
soutěží, který pak můžeme kopírovat, upravovat, distribuovat či zveřejňovat nebo licenci
na tato práva poskytnout dalším podle našeho uvážení.

DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE
Všechny turnaje 1. Je vaší zodpovědností (a zodpovědností každého sponzora či třetí strany, která je
zapojená do vaší soutěže) dodržovat v rámci soutěže všechny platné zákony a nařízení,
jakož i všechna naše pravidla, která se mohou čas od času lišit. Pokud vám určité právo
nevyvstává z jiných pravidel Riotu, pak toto právo neexistuje; a
2. Soutěž se musí řídit všemi platnými zákony a nařízeními, jakož i všemi pravidly služeb
třetích stran, které používáte pro streamování či vysílání vaší soutěže.

Pod podmínkou, že budete dodržovat všechny pokyny popsané v těchto pravidlech („Pokyny), v
naší Právní hatmatilce a našich Podmínkách poskytování služby, Riot Games, Inc. („Riot“,
„my“ nebo „nás“) vám poskytne osobní, neexkluzivní, nesublicencovatelnou, nepřenosnou,
vratnou, omezenou licenci („Komunitní soutěžní licence“) k pořádání a provozování soutěže v
TFT („Soutěž“), avšak můžeme podniknout kroky či jinak zastavit libovolnou soutěž v libovolný
okamžik, pokud dojdeme k názoru, že porušuje nebo dezinterpretuje tyto Pokyny, naše Podmínky
poskytování služby nebo některá naše další pravidla, propaguje či reprezentuje cokoliv, co je v
rozporu s našimi hodnotami či jiným nevhodným způsobem používá naše duševní vlastnictví
(„IP“).
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