REGULAMIN TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH
”KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE”

1. Organizatorzy: Sieradzki Klub Gier Planszowych „ALEA” oraz Klub Miłośników Fantastyki
„SAGITTA” przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.
2. Cele: rozwijanie zainteresowań i kształtowanie wyobraźni uczestników, promocja czytelnictwa w
niekonwencjonalnej formie, popularyzacja idei gier planszowych jako sposobu spędzania wolnego
czasu bez komputera i Internetu, kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich, edukacja przez
zabawę, integracja społeczności lokalnej z biblioteką, nabycie umiejętności panowania nad
emocjami, rywalizacji i przywództwa, ćwiczenie refleksu, pamięci, umiejętności strategicznego
planowania.
3.

Miejsce i czas: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, 22 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00.

4.

Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież od 8. do 14. roku życia,
- dorośli i młodzież powyżej 14. roku życia.

5.

Zadanie uczestników polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w każdej rozgrywce.
Gracze w kategorii do 14. roku życia uczestniczą w rozgrywce w „Dobble” (4 wybrane minigry), a
gracze powyżej 14. roku życia uczestniczą w rozgrywce w „7 Cudów Świata” (wersja podstawowa)
wg zasad opisanych w instrukcji każdej gry.

6.

Zgłoszenia do turnieju (decyduje kolejność zgłoszeń) przyjmujemy telefonicznie (Joanna Maksajda
503 153 720) lub e-mailowo: info@pbp.sieradz.pl od dnia ogłoszenia Regulaminu. Można się
zapisać na turniej z wyprzedzeniem lub w dniu turnieju. W przypadku przybycia na turniej bez
wcześniejszego zgłoszenia, Organizator nie gwarantuje udziału w rozgrywce turniejowej, jednak
chętni będą mogli zagrać rekreacyjnie w dostępne gry.

7.

Warunkiem udziału w turnieju jest przedłożenie wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszenia z oświadczeniem oraz klauzulą informacyjną, który stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu. Można je dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki (ul. Żwirki i Wigury 4) albo
przesłać elektronicznie w formie zdjęcia lub skanu w formacie .jpg lub .pdf na adres:
info@pbp.sieradz.pl .

8.

Liczba uczestników turnieju jest ograniczona i wynosi po 18 osób w każdej kategorii wiekowej
(decyduje kolejność zgłoszeń).

9.

Przebieg turnieju: każdy uczestnik zagra 3 razy. Gracze z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskaną
w trzech rozgrywkach awansują do ścisłego finału i zagrają ze sobą o główną nagrodę. Obowiązują
zasady fair play, a ich nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacją. Udział w turnieju jest bezpłatny.

10. Wyniki turnieju zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki (www.pbp.sieradz.pl) i jej
profilu facebookowym, a także przekazane lokalnym mediom. Rozstrzygnięcie turnieju planowane
jest tuż po jego zakończeniu. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub e-mailowo.
11. Organizator przewiduje nagrody (gry planszowe) dla trzech laureatów w każdej kategorii
wiekowej. Laureaci w kategorii od 8. do 14. roku życia wybiorą nagrody z puli konkursowej

przygotowanej przez Organizatora. Laureaci w kategorii powyżej 14. roku życia będą mieli prawo

wskazania gry, którą otrzymają – za I miejsce o wartości do 200 zł, za II miejsce do 150 zł, za III miejsce do
100 zł. Za I miejsce w tej kategorii Klub Miłośników Fantastyki „SAGITTA” ufundował dodatkową

nagrodę – niespodziankę.

12. Do oceny przebiegu turnieju zostaną powołani obserwatorzy – Mistrzowie Gry, którzy będą czuwać
nad przebiegiem turnieju i podejmą decyzję o przyznaniu nagród.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek
roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie poinformujemy uczestników telefonicznie i na
stronie internetowej biblioteki. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji Regulaminu. Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronie internetowej
Biblioteki:
www.pbp.sieradz.pl.
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU
im. Władysława Broniewskiego
98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233
tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71
e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl
OPIEKUN KONKURSU: Joanna Maksajda - jmaksajda@pbp.sieradz.pl 43 822 36 71.
W ZAŁĄCZENIU: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie do TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH „KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE”
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………....………………..…………………...…………..………………………
Wiek uczestnika...............................................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego/ e-mail ……………………..……..………………………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA (informacje wynikające z art. 13 RODO)
Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.
Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iodo@pbp.sieradz.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH
”KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE”, a imiona i nazwiska uczestników turnieju mogą być upublicznione na stronach
internetowych organizatora turnieju oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w turnieju. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.
6 ust. 1 pkt a (na podstawie zgody) oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po
upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel danych osobowych ma
prawo:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• żądania sprostowania danych,
• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane,
• do ograniczenia przetwarzania danych.
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez
niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
………………………………………...……..

…………………………………………………………………………...…………………………………………….

miejscowość, data

podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego
uczestnika turnieju

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICÓW (w przypadku niepełnoletniego uczestnika turnieju)
W związku z udziałem moim/mojego dziecka ………………………………....................................…………………………………………
(proszę podać imię i nazwisko)
w Turnieju Gier Planszowych ”KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE” organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w
Sieradzu, (proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku):
□ *potwierdzam zapoznanie się z regulaminem turnieju,
□ *akceptuję wszystkie jego postanowienia,
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie organizacji turnieju, obejmujące:
• wykonywanie mi zdjęć/zdjęć mojemu dziecku w trakcie turnieju i ogłoszenia wyników oraz nieodpłatne
i bezterminowe wykorzystywanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w dokumentacji związanej
z turniejem,
• nieodpłatną publikację mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska mojego dziecka (zaznaczyć odpowiednie) oraz
nieodpłatną publikację wykonanych fotografii i materiałów filmowych z moim/jego (zaznaczyć odpowiednie)
wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, oraz
podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg turnieju.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.)
………………………………………...……..… …………………………………………………………………………...……………………………………........
miejscowość, data

podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika turnieju

