
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora 

nr 27/2021 z dnia 21.10.2021 r. 

Regulamin turnieju gier planszowych 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem turnieju gier planszowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nałkowskiej w Wołominie. 

2. Turniej odbywa się 06.11.2021 roku. 

3. Turniej jest podzielony na dwie oddzielne rozgrywki. Każda rozgrywka ma trzy tury. 

4. Turniej odbędzie się w sali konferencyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nałkowskiej w Wołominie. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w turnieju 

1. W turnieju może wziąć udział każda osoba powyżej 10 roku życia. 

2. Zgłoszenie udziału w turnieju odbywa się na dwa sposoby: 

a) osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie w godzinach pracy 

biblioteki; 

b) wysłanie maila z formularzem zgłoszeniowym. 

W przypadku osoby niepełnoletniej formularz wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny uczestnika. 

3. Liczba uczestników jest ograniczona. 

§ 3. Zasady organizacyjne 

1. Każde stanowisko turniejowe będzie wyposażone przez Organizatora w grę planszową. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będą osoby wyznaczone 

przez Organizatora. 

3. Organizator decyduje o tym, jak zostaną podzieleni uczestnicy. 

4. Przebieg rozgrywki: 

a. I tura – Organizator wyłania czterech zwycięzców; 

b. II tura – Organizator wyłania czterech zwycięzców; 

c. III tura – Organizator wyłania jednego zwycięzcę. 



5. W przypadku mniejszej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmniejszenia liczby etapów turnieju. 

 

§ 4. Nagrody 

1. Za zwycięstwo w rozgrywce uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową, zapewnioną 

przez Organizatora – pakiet gier planszowych z wydawnictwa Rebel i wydawnictwa 

Czacha Games. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie 

postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach, prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi 

Biblioteki. 



Załącznik nr 1 do regulaminu turnieju gier planszowych 

 

Formularz zgłoszeniowy do turnieju gier planszowych 

w dniu 6 listopada 2021 r. 

 

Imię i nazwisko uczestnika1:  ..............................................................................................................  

Telefon kontaktowy:  ..........................................................................................................................  

Wybrana gra: Wsiąść do pociągu. Europa / Splendor (niepotrzebne skreślić; można wybrać oba tytuły) 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego):  .......................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, 

w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. 

2. Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 

uczestników wydarzeń, zawartymi w §7 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. 

3. Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, celem sporządzenia relacji  

z wydarzenia, która może znaleźć się na stronie biblioteki, urzędu miejskiego, 

w bibliotecznej prasie branżowej, a także w serwisach społecznościowych wyżej 

wymienionych podmiotów. 

 

…………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis1 

                                                           
1 W przypadku osoby niepełnoletniej formularz wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika 


