
„Zgrani Dolnoślązacy – Turniej gier planszowych nie tylko dla rodzin” – projekt dofinansowany 
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  
 

Zgrani Dolnoślązacy – Turniej gier planszowych nie tylko dla rodzin  

Regulamin Turnieju 
 

1. Organizatorem Turnieju jest Moja Fundacja oraz Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji 

Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. 

2. Turniej odbędzie się 26 października 2019 r. (sobota) w siedzibie Książnicy Karkonoskiej 

w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27  

Rozgrywki w ramach Turnieju rozpoczną się o godzinie 10.00. Uczestnicy powinni stawić się 

na miejscu punktualnie. 

3. W turnieju może wziąć udział każda osoba powyżej 8 roku życia. 

4. Uczestników turnieju obowiązują wcześniejsze zapisy do 21.10.2019 r. Zgłoszenia można 

dokonać: 

a) telefonicznie pod nr 75 753 35 35 w godzinach otwarcia biblioteki,  
b) osobiście w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej.  

Zgłoszenia osób niepełnoletnich wypełniają opiekunowie. 

Złożenie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem niezbędnym do udziały w Turnieju. 

5. Liczba graczy, którzy mogą wziąć udział w rozgrywkach jest ograniczona. 

6. Turniej polegał będzie na rozegraniu gier: 

 CARCASONE 

 CATAN 

 WIELKA PĘTLA 

 KINGDOMINO 

7. Uczestnicy turnieju mają obowiązek znać zasady gry do której się zgłosili. Regulaminy gier 

można otrzymać na kilka dni przed turniejem w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej. 

8. Przedstawiciele Organizatora, prowadzący turniej, będą głosem decydującym w kwestiach 

spornych. 

9. Czwórka najlepszych gracy otrzyma puchar zwycięzcy a pozostali uczestnicy turnieju 

pamiątkowe dyplomy. 

10. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Turnieju uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w Turnieju na warunkach określonych w Regulaminie; 

b) przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Turnieju (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000) 

c) nieodpłatne utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego 

wizerunku w postaci zdjęć i filmów z rozgrywek, w zgodzie z art. 81 ust. 1 ustawy z dn. 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dn. 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. Utrwalony wizerunek będzie  wykorzystany wyłącznie do 

promocji Turnieju oraz samej biblioteki, a zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani 

terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium 

(m.in. w prasie, telewizji i Internecie). 

11. Regulamin Turnieju znajduje się do wglądu w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej oraz na 

stronach: www. biblioteka.jelenia-gora.pl,  www.mojafundacja.org.pl 

12. W kwestiach dotyczących przebiegu Turnieju, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem 

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy 

do Organizatora. 

 

 


