
Regulamin Turnieju Gry Planszowej „Suwalczanka” 

1. Organizator i czas trwania Turnieju: 

 Organizatorem turnieju gier planszowych jest Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach. 

 Turniej odbywa się w dniu 11 czerwca 2022 r. Rozgrywki w ramach Turnieju odbywać 

się będą w godz. 16.30 – 18.30. Uczestnicy powinni stawić się na miejscu punktualnie. 

 Turniej zostanie zorganizowany w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach, ul. E. Plater 33A. 

2. Cele turnieju: 

 rozpowszechnianie wiedzy o Suwałkach, biografii Marii Konopnickiej i innych ciekawych 

Suwalczankach; 

 utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego ciekawe formy 

aktywności; 

 promocja gier planszowych jako kształcącej i mądrej rozrywki; 

 kształtowanie umiejętności przewidywania, myślenia, budowania strategii i planowania 

działań; 

 budowanie umiejętności współpracy i wzajemnych relacji. 

3. Warunki uczestnictwa w turnieju: 

 W turnieju może wziąć udział każda osoba powyżej 10 roku życia, która zgłosi się poprzez 

wypełnienie Karty zgłoszeniowej, dostępnej w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach, na stronie internetowej www.bpsuwalki.pl. 

 Karty zgłoszeniowe należy składać do 8 czerwca 2022 r. 

 Zgłoszenia osób niepełnoletnich wypełniają opiekunowie. 

 Złożenie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem niezbędnym do udziału w Turnieju. 

 Wszelkie informacje udzielane są na miejscu lub pod nr tel.: 87 565 62 46 wew. 13 lub 17  

(w godzinach pracy biblioteki). 

4. Zasady organizacji turnieju: 

 Liczba graczy, którzy mogą wziąć udział w rozgrywkach jest ograniczona. 

 Grupy wiekowe: I grupa: 10 – 15 lat, II grupa: 16+. 

 Turniej polegał będzie na rozegraniu partii gry „Suwalczanka”. 

 W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników w danej grupie do przeprowadzenia 

rozgrywki, organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z danej kategorii wiekowej. 

 Uczestnicy powinni znać reguły gier. Organizator przedstawi reguły gry przed turniejem. 

5. Zasady przeprowadzenia turnieju: 

 Każde stanowisko konkursowe będzie wyposażone przez organizatora w grę planszową. 

 Uczestnik turnieju przypisany jest do konkretnej grupy i może wziąć udział w rozgrywkach 

dla danej grupy. 

 Gracze, w każdej grupie zostaną punktowani według następujących reguł: 

www.bpsuwalki.pl


- 1. miejsce – 5 pkt 

- 2. miejsce – 4 pkt 

- 3. miejsce – 3 pkt 

- udział w finale – 2 pkt 

- udział w grze – 1 pkt 

 Gracz może odejść od planszy jedynie za zgodą przeciwnika lub obsługi turnieju i bez 

przerywania partii. Taka decyzja skutkuje przyznaniem 0 pkt za rozgrywkę. 

 Gra „Suwalczanka” posiada własny regulamin, ustalony przez producenta gry. Kwestie 

sporne rozstrzyga obsługa turnieju. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu rozgrywek oraz kwestie sporne dotyczące reguł gier 

turniejowych należy do obsługi turnieju i jest ona ostateczna bez prawa do odwołania. 

 Nad całością przebiegu Turnieju oraz prawidłowością punktacji czuwa bibliotekarz wraz  

z animatorami zajęć. 

 W przypadku remisu przeprowadzone zostaną dogrywki. 

 Po każdej rozgrywce, na tablicy wpisywane są zdobyte punkty każdego uczestnika. 

 O zwycięstwie w turnieju decyduje suma punktów ze wszystkich rozgrywek. 

6. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na 

publikację danych osobowych oraz swojego wizerunku. 

 W kwestiach dotyczących przebiegu Turnieju, nie przewidzianych niniejszym Regulaminem,  

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

Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 


