
Regulamin konkursu „Zagraj z nami” 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu: 

 Organizatorem konkursu „Zagraj z nami” jest EPP Retail -  Twierdza Kłodzko Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Warszawie (00-133) ul. Jana Pawła II 22 

 konkurs odbędzie się w dn.25.08.2019 w godz.15-17.30 w Galerii Twierdza , 

ul.Noworudzka 2 w Kłodzku 

 

2. Postanowienia ogólne 

 konkurs przeznaczony jest dla uczestników wydarzenia „Gry planszowe w Galerii 

Twierdza” 

 na udział w konkursie osoby niepełnoletniej muszą wyrazić zgodę rodzice/opiekunowie 

prawni uczestnika 

 zgoda jest wyrażana poprzez zapisanie dziecka na konkurs 

 celem konkursu jest  zapoznanie uczestników z jak największą liczbą gier z zestawu 

konkursowego zaproponowanego przez Organizatora 

 

3. Zasady konkursu 

 

 uczestnicy rozgrywają partie w udostępnione przez Organizatora egzemplarze gier z 

zestawu konkursowego 

 w sposób wskazany przez koordynatora uczestnicy zbierają potwierdzenie rozegranych 

partii w poszczególne tytuły  

 uczestnik otrzymuje 2 pkt. za rozegranie partii oraz dodatkowo 1 pkt. za zwycięstwo w grze 

 rozgrywka w każdy tytuł może być punktowana tylko raz 

 uczestnik może zakończyć udział w konkursie w dowolnym momencie, natomiast w 

końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę osoby, które zagrały w minimum trzy tytuły  

 koordynator odbierając od uczestnika potwierdzenie rozegranych partii odnotowuje imię, 

wiek i czas zakończenia rozgrywek 

 nagrodzone zostaną osoby, które ukończą rozgrywki w największą liczbę tytułów z zestawu 

konkursowego  

 

4. Zasady przyznawania nagród 

 

 Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach wiekowych :    

1. Dzieci/Młodzież (do lat 18) 

2.  Dorośli  

 

 w pierwszej kolejności nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy rozegrają partie we 

wszystkie tytuły,  

 w przypadku większej liczby uczestników spełniających ten warunek, pod uwagę będzie 

brana kolejność zgłoszeń zakończenia rozgrywek 

 

5. Kryteria przyznawania nagród 

 

 Liczba rozegranych tytułów z zestawu konkursowego 

 W przypadku tej samej liczby rozegranych tytułów – liczba zdobytych punktów 

 Kolejność zgłoszeń do koordynatora, jeśli powyższe kryteria nie będą rozstrzygające. 

 

 

 



 

 

 

6. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu rozgrywek oraz kwestii spornych dotyczące reguł gier 

turniejowych należy do obsługi turnieju.  

 Decyzja obsługi turnieju jest ostateczna i zawodnikom nie przysługuje prawo do odwołania.  

 Nad całością przebiegu konkursu oraz prawidłowością punktacji czuwa koordynator.  

 W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora.  

  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.   

 


