
 

 

Regulamin Turnieju 

51. STAN 
Organizowanego w dniu 25.06.2016 r.,  

w sklepie Dragonus na ul. Lubomirskiego 49 

 

§ 1. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem Turnieju jest sklep Dragonus. 

 

2. Partnerami Turnieju są: 

 

- Airy Fairy (bar & restaurant) 

- Escape Challenge 

- EscapeLand 

- Księgarnia Tak Czytam 

 

3. Patronami Gry są: 

 

Portale: 

- Sterta Gier 

- Gram na Planszy 

- Post Apokalipsa Polska 

- Postapokaliptycznie PRZEZ ŚWIAT 

- Przystanek Planszówka 

- Gram bez prądu 

- Board Games Addiction 

Blogi: 

- Planszówki okiem Powermilka 

- Kostki zostały rzucone 

- Przystanek Planszówka 

 

4. Przez organizację Turnieju rozumie się przygotowanie Turnieju we współpracy 

z Wydawnictwem Portal Games, opracowanie Regulaminu, pozyskanie nagród dla zwycięzców, 

obsługę zapisów, poprowadzenie Turnieju w dniu wydarzenia na terenie Sklepu Dragonus 

w Krakowie oraz wszystkie inne czynności mające na celu umożliwić prawidłowy przebieg 

Turnieju. W organizację należy wliczyć także finał wydarzenia oraz rozdanie nagród. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2. Zasady ogólne Turnieju 

 

1. Turniej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 roku, w sklepie Dragonus na 

ul. Lubomirskiego 49, w Krakowie, w godzinach 11:00 – 15:00.  Udział w Turnieju jest 

dobrowolny i nieodpłatny.  

 

2. Planowany start prezentacji gry, to godzina 11:00, natomiast planowany start Turnieju, to 

12:00. Po tym czasie dołączenie do gry będzie niemożliwe.  

 

3. W czasie trwania Turnieju zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych. Na terenie 

sklepu zabronione jest również palenie, wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych 

substancji odurzających, a także niebezpiecznych przedmiotów. Organizator może nie 

wyrazić zgody na udział w Turnieju uczestnika, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem 

alkoholu, innych środków odurzających lub stwarza zagrożenie dla siebie i innych 

uczestników. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Turnieju mogących 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

 

 

§ 3. Uczestnicy, zgłoszenia.  

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie drogą mailową (turnieje@dragonus.pl) 

lub osobiście, w dniu Turnieju, w miejscu jego organizacji. Zgłosić udział w dniu Turnieju 

można najpóźniej na piętnaście minut przed rozpoczęciem Turnieju.  

 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności, co jest jednoznaczne z 

akceptacją Regulaminu Turnieju. W przypadku, gdy uczestnik Turnieju zna prezentowaną grę, 

obecność podczas prezentacji nie jest obowiązkowa, natomiast musi się stawić najpóźniej na 

15 minut przed rozpoczęciem Turnieju, by potwierdzić obecność.  

 

3. Turniej rozgrywany jest w dwóch etapach, z podziałem na Rundy Eliminacyjne oraz Rundy 

Finałowe. W zależności od ilości zgłoszeń, przy jednym stole będzie siedzieć od 2 do 4 graczy. 

Podział do drużyn zostanie dokonany w sposób losowy, tuż przed rozpoczęciem Turnieju.  

 

4. Przy stole, przy którym rozgrywane są turniejowe partie, mogą siedzieć jedynie Gracze 

biorący udział w Turnieju. Wszelkie zamiany w składach drużyn bez wiedzy Organizatora są 

zabronione.  

 



5. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości uczestników, Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do odwołania Turnieju lub przeprowadzenia go na zmodyfikowanych zasadach 

(np. z pominięciem rundy eliminacyjnej).  

 

6. Do udziału w Turnieju nie jest wymaga pełnoletniość uczestników, jednak gracze powinni 

mieć powyżej 12 lat, by móc swobodnie poruszać się w świecie Gry oraz z pełną 

świadomością stosować do Zasad oraz Regulaminu Turnieju.  

 

7. Poprzez zgłoszenie udziału w Turnieju uczestnik wyraża zgodę na udział w Turnieju na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie, przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Turnieju (zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz 

opublikowanie przez Organizatora wizerunku uczestnika na łamach strony internetowej, 

portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych. 

 

§ 4. Warunki zwycięstwa.  

 

1. Gra kończy się w momencie, gdy jeden z Graczy przy stole osiągnie pułap 25 punktów. 

Zwycięża gracz, który zdobędzie najwięcej punktów.   

 

2. Zwycięzcy Turnieju zostaną wyłonieni oraz ogłoszeni po zakończeniu rundy finałowej, której 

czas trwania oraz przebieg określa Organizator. Po podliczeniu i zweryfikowaniu wszystkich 

punktów, Organizator wręczy zwycięzcom oraz uczestnikom Turnieju nagrody.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajdować się będzie do wglądu u Organizatora oraz będzie umieszczony, w wersji 

elektronicznej, na stronie Organizatora.  

 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Turnieju, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Turnieju 

z uzasadnionych przyczyn oraz wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 

4. Wszelkie pytania oraz wątpliwości można zgłaszać drogą mailową: turnieje@dragonus.pl, 

bądź też poprzez formularz kontaktowy na stronie Organizatora na portalu 

społecznościowym facebook.   


