
REGULAMIN TURNIEJU  
 

 

1) Organizatorami turnieju  na szczeblach gminnych są Gminy: Trzebiatów, Płoty, Brojce, 

Karnice, które odpowiadają za zapewnienie miejsca, sprzętu, obsługi, promocji i informacji 

medialnej, przeprowadzenie eliminacji gminnych w pierwszym tygodniu ferii zimowych , a 

także zgłoszenie reprezentacji gminy do finału powiatowego. Powiat Gryficki przy 

współpracy PCMRGiIE odpowiada za całość organizacji dotyczącej szczebla powiatowego. 

2) Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Gryfickiego wraz z Wójtami i Burmistrzami. 

3) W turnieju może wziąć udział każdy, kto do dnia wyznaczonego przez organizatora wpisze 

się na listę uczestników. 

4) Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i bezpłatne. 

5) Turniej prowadzony jest przez Organizatorów wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryficach.  

6) Turniej w ramach kategorii wiekowych ma charakter otwarty, tzn. może w nim wziąć    

udział młodzież szkolna również spoza terenu Powiatu Gryfickiego. Uczestnik Turnieju ma 

możliwość startu tylko w jednej z Gmin. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik startował  

w półfinałach więcej niż w jednej gminie osoba taka zostanie wykreślona z listy uczestników. 

7) Zapisy do turnieju przyjmują osoby wyznaczone przez Organizatora będące związane 

 z organizacją turnieju w poszczególnych gminach. Zapisy będą również prowadzone w dniu 

rozgrywania turnieju, wyjątek stanowi Finał. 

8) Dane uczestników NIE BEDĄ wykorzystywane do celów innych niż turniejowe. 

9) Turniej prowadzony będzie w trzech głównych kategoriach wiekowych ustalonych             

na podstawie dokumentu tożsamości np. legitymacji szkolnej: 

- kategoria pierwsza – uczniowie klas 1-6 dla szkół podstawowych 

- kategoria druga – uczniowie szkół gimnazjalnych 

- kategoria trzecia – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych klas 1–3 

9a) Kategorią dodatkową jest kategoria Open, w dwóch przedziałach wiekowych: 

• dla osób do 16  roku życia, 

• dla osób powyżej 16 roku życia.  

9b) Kategoria Open będzie czwartą główną kategorią w eliminacjach na szczeblu 

powiatowym, natomiast na szczeblu gminnym nie będzie wymagana. 

10) Turniej będzie prowadzony wg zasad ustalonych indywidualnie przez organizatorów. 

11) Do turnieju finałowego przechodzą osoby z miejsc 1-3. 

12) W przypadku remisu przeprowadzona zostanie dogrywka. 

13) Zabrania się w trakcie turnieju wykorzystywania kodów, tips’ów oraz wszelkich innych 

niedozwolonych udogodnień. W razie stwierdzenia zmian uczestnik automatycznie zostanie 

wykreślony z listy zawodników. 

14) Wszelkie sporne sytuacje dotyczące turnieju będą rozstrzygane na miejscu przez 

Organizatora.  

15) Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne. 

16) Turniej będzie przeprowadzony na komputerach klasy PC na grach wybranych przez 

Organizatora. 

17) Uczestnicy są zobowiązani do zachowania porządku i dbania o sprzęt, który zostanie 

dostarczony na czas rozgrywki przez organizatora. 

18) Organizatorzy zobowiązują się przygotować stanowiska tak by uczestnicy mogli wziąć 

udział w warunkach komfortowych. 

19) Organizatorzy zobowiązują się do reklamowania turnieju w środkach masowego przekazu 

takich jak gazety, radio, telewizja, oraz do dostarczenia innych materiałów niezbędnych        

do reklamowania turnieju np.  plakatów. 



20) Nagrody zdobyte w każdej edycji a także w turnieju finałowym nie podlegają wymianie. 

Wyjątek stanowi stwierdzenie wady przedmiotu stanowiącego nagrodę w kategorii. W takim 

przypadku Organizator zobowiązuje się do wymiany lub, jeśli jest to nie możliwe do 

przekazania zwycięzcy w terminie 30 dni nagrody, która będzie równowartością zdobytej 

 w trakcie turnieju. 

21) Organizator gwarantuję uczestnikom ochronę w czasie trwania rozgrywek oraz 

ubezpieczenie.  

22) Nagrody szczebla gminnego zapewniają Gminy, natomiast na szczeblu powiatowym 

Powiat Gryficki. 

23) Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w ramach każdej kategorii. Gmina lub Powiat 

może zapewnić dodatkowo inne nagrody dla uczestników, jednak to pozostaje  

w wyłącznej gestii gminy na szczeblu gminnym lub powiatu na szczeblu powiatowym. 

23a) Na szczeblu powiatowym zwycięzcy kategorii ( zajmujący wyłącznie pierwsze miejsce 

)tj. 

- zwycięzca kategorii pierwszej – szkół podstawowych 

- zwycięzca kategorii drugiej – szkół gimnazjalnych 

- zwycięzca kategorii trzeciej – szkół ponadgimnazjalnych klas 1–3 

- zwycięzca kategorii Open: 

• do 16 roku życia  

• powyżej 16 roku życia. 

 otrzymują statuetkę Mistrza Powiatu danej kategorii. 

23b) Gmina może odznaczyć tytułem Mistrza Gminy zwycięzców na szczeblu gminnym. 

24)  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie bez podania przyczyn. 

25)  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju bez podania przyczyn. 

26) Ostateczne wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.gryfice.pl .  

27) Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją  

z udziału w turnieju. 
 


