
Wielki turniej gier planszowych w Galerii Bronowice 
 
DEFINICJE 
Regulamin turnieju – oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału 
Uczestników w turnieju gier planszowych urządzanym pod nazwą „Wielki turniej gier planszowych” 
(dalej Turniej), w szczególności zasady rekrutacji, sposób eliminacji oraz nagradzanie uczestników 
oraz sposób weryfikacji zwycięzców. 
 
 
1. Organizator i czas trwania Turnieju 
1.1. Organizatorem Wielkiego turnieju gier planszowych zwanego dalej Turniejem jest Firma 
Admondo Wojciech Rzadek wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta 
Krakowa pod nr 643/2010, prowadząca działalnośd gospodarczą przy ul Łużyckiej 65/3,  
30–658 Kraków,zwana dalej Organizatorem  
Współorganizatorami Turnieju są: 

o Galeria Bronowice, z siedzibą w Krakowie 31-346, ul Stawowa 61  
o Open Media Ewa Nowak, z siedzibą w Krakowie 30-383, ul. Obozowa 42A/2, zarejestrowaną 

pod numerem 6072/2003 ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta 
Miasta Krakowa,  

1.2. Turniej odbywa się 26 września 2015 r. i 27września 2015r. 
1.3. Turniej zostanie zorganizowany w Galerii Bronowice w Krakowie 31-346, ul Stawowa 61. 
1.4. Turniej, stanowi konkurs promocyjny i z definicji nie podlega ustawie o grach hazardowych. 
1.5. Organizator Turnieju zbiera dane osobowe uczestników Turnieju (zwycięzców otrzymujących 
nagrody), które będą przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
1.6. Warunkiem otrzymania nagrody w Turnieju, jest podpisanie przez uczestnika oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Turnieju. 
 
2. Idea Turnieju  
2.1.Wielki turniej gier planszowych ma na celu promocję gier planszowych jako kształcącej i mądrej 
rozrywki.  
 
3. Warunki uczestnictwa w Turnieju 
3.1. Konkurs zorganizowany jest jako seria turniejów w gry planszowe, które będą odbywad się w 
dniach 26 września 2015 r  i 27 września 2015 r. w godzinach od 11:00 do 18:00 w Galerii. Turnieje 
będą odbywad się w wybrane gry planszowe: 
 
Dobble, Szmal, 7 cudów świata, SmashUp, Splendor, Potwory w Tokio, Kot Stefan, Carcassonne, 
Prawo Dżungli, Pszczółki, Halli-Galli, SpeedCups, Astro Jam, Scarbble, Rój, Qwirkle, Geniusz, Bitwa o 
Tortugę, Pędzące Jeże, Piłka w Grze 
 
Turnieje zostaną przeprowadzone jednokrotnie przez cały okres trwania Turnieju.  
 
3.2. W turniejach mogą brad udział osoby, które spełniają warunki określone przez producentów gry 
(np. minimalny wiek, grupa docelowa) i które zapiszą się przed turniejem do Animatorów na Turnieju.  
3.3. Uczestnicy powinni znad reguły gier. Organizator będzie się starał tłumaczyd reguły gier przed 
turniejem tak, aby jak największa liczba osób mogła wziąd udział w konkursach, zastrzega sobie 
możliwośd nie dopuszczenia uczestnika do gry jeżeli ten nie będzie znał zasad gry.  
3.4. W przypadku braku wystarczającej ilości Uczestników do przeprowadzeniu określonego turnieju 
w którąś z gier, Organizator  zastrzega sobie możliwośd rezygnacji z danego turnieju i w miarę 



możliwości postara się zastąpid ten turniej innym, możliwym do przeprowadzenia przy danej liczbie 
osób. 
 
4. Zasady organizacyjne 
4.1. Każde stanowisko konkursowe będzie wyposażone przez organizatora w grę planszową.  
4.2. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu. 
4.3. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwad będą Animatorzy – Sędziowie, doświadczeni 
gracze i twórcy gier.  
 
5. Zasady przeprowadzania konkursu 
5.1. W określonej przez harmonogram godzinie Organizator rozpoczyna turniej w określoną grę 
planszową. 
5.2. Animatorzy wraz z graczami rozkładają gry i losują osoby do poszczególnych rozgrywek.  
5.3. Rozpoczyna się grę według zasad ustanowionych przez wydawcę gry (w regułach gry).  
5.4. Po ukooczonej rozgrywce wyłaniany jest zwycięzca, który otrzyma nagrodę w postaci gry 
planszowej.  Osoby które zajęły drugie i trzecie miejsce również otrzymują nagrody. W przypadku 
dużej ilości Uczestników w danym turnieju, albo specyfiki danej gry, Organizator zastrzega sobie 
możliwośd zorganizowania w tym samym dniu eliminacji, a zaraz potem finałów. W tym wypadku 
jedynie zwycięzca finałów otrzyma nagrodę. Osoby które w finale zajęły drugie i trzecie miejsce 
również otrzymują nagrody. 
5.10. Zakooczenie turnieju następuje po skooczeniu rozgrywki, lub rozgrywki finałowej w daną grę.  
 
6. Sposób określenia zwycięzcy 
6.1. Nad całością przebiegu Turnieju oraz prawidłowością punktacji czuwają Animatorzy z Galerii 
Bronowice. 
6.2. Każdy animator może sędziowad daną grę – jego decyzja rozstrzyga wszelkie spory i niejasności 
pojawiające się w trakcie gry.   
6.3. Zwycięzcą jest gracz który wygrał rozgrywkę w daną grę planszową podczas trwania turnieju. W 
przypadku remisu Organizator zastrzega sobie możliwośd ogłoszenia dodatkowej rozgrywki. 
 
7. Nagrody 
7.1 Za zajęciepierwszego miejsca w danym mini-turnieju zwycięzca otrzyma nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatorów  turnieju. Osoby które zajęły drugie i trzecie miejsce również 
otrzymują nagrody rzeczowe. 
7.3 Wszystkie pytania, dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierowaddo organizatora 
konkursu (dane teleadresowe w pkt. 5.11). 


