Co to jest PEGI?
PEGI (Pan-European Game Information)

to ogólnoeuropejski system

klasyfikacji gier PEGI jest systemem ratingu wiekowego został stworzonym
w celu pomocy rodzicom w wyborze gier. Twórcą i właścicielem systemu PEGI
jest Europejska Federacja Oprogramowania Interaktywnego (ISFE) z siedzibą
w Belgii. Znaki ratingu PEGI znajdują się z przodu oraz z tyłu opakowania.
Informuje on o poziomie wiekowym dla jakiego dostosowana jest gra pod
względem ochrony nieletnich. Symbol ten nie oznacza ani poziomu trudności,
ani niezbędnych umiejętności.
RATING WIEKOWY
PEGI 3
Gry odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.

PEGI 7
Gry, które zawierają dźwięki lub sceny potencjalnie przerażające
najmłodszych.

PEGI 12
Gry wideo pokazujące przemoc o nieco bardziej realistycznym
charakterze, skierowaną przeciw postaciom fantastycznym i/lub
nierealistyczną przemoc wobec postaci o ludzkim lub rozpoznawalnych
zwierząt, ponadto w tej kategorii wiekowej dopuszczalna jest nieco bardziej
dosłowna nagość. Ewentualne wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter i nie
mogą zawierać odwołań do seksu.

PEGI 16
Przemoc

lub

aktywność

seksualna

wyglądają

tak,

jak

w

rzeczywistości. Młodzież w tym wieku powinna również być odporna na
brutalniejsze wulgaryzmy, sceny pokazujące używanie tytoniu lub narkotyków
oraz sceny popełniania przestępstw.

PEGI 18
Gry przedstawiające daleko posuniętą przemoc i/lub specyficzne
rodzaje przemocy (sceny przemocy powodujące u widza uczucie
odrazy).

UZASADNIENIE RATINGU WIEKOWEGO
Powody ustalenia ratingu wiekowego wyjaśniają symbole z tyłu
opakowania. Podają one najważniejsze przyczyny, dla których gra została
zakwalifikowana do danej grupy wiekowej.
Wulgarny język
W grze jest używany wulgarny język.

Dyskryminacja
Gra pokazuje przypadki dyskryminacji lub zawiera materiały, które mogą do
niej zachęcać.

Narkotyki
W grze pojawiają się nawiązania do narkotyków lub jest pokazane
zażywanie narkotyków.

Strach
Gra może przestraszyć młodsze dzieci.

Hazard
Gry, które zachęcają do uprawiania hazardu lub go uczą.

Seks
W grze pojawiają się nagość i/lub zachowania seksualne lub nawiązania
do zachowań o charakterze seksualnym.

Przemoc
Gra zawiera elementy przemocy.

Online
W grę można grać online.

PEGI DLA SERWISÓW INTERNETOWYCH
Powstał również znak „PEGI OK”, który przysługuje tym internetowym
serwisom udostępniającym gry online, które nie zawierają materiałów
wymagających formalnego ratingu. Symbol PEGI OK gwarantuje gry online:
 Bez przemocy


Bez czynności seksualnych lub aluzji o charakterze

seksualnym


Bez nagości

 Bez wulgaryzmów

 Bez hazardu
 Bez popularyzacji lub zażywania narkotyków
 Bez popularyzacji alkoholu lub tytoniu
 Bez przerażających scen
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http://www.pegi.info/pl/index/.
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