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REGULAMIN TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH 

1. Turniej organizowany jest przez Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach „Spotkań z historią. 

Powstanie styczniowe”.

2. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży kutnowskich szkół średnich.

3. Informacja o tytule gry, na której rozegrany zostanie turniej podana zostanie najpóźniej do  dnia 

20 września 2013 r..

4. Szkoły zgłaszają akces do udziału w turnieju do 27 września 2013 r.. Zgłoszenie może nastąpić 

drogą mailową na adres:  admin  @muzeumkutno.com   lub bezpośrednio w siedzibie Muzeum 

(Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20). Po zgłoszeniu udziału w turnieju szkoły otrzymają egzemplarz 

gry do przeprowadzenia eliminacji.

5. Przez miesiąc w szkołach są odbywać się będą eliminacje w celu wyłonienia drużyny biorącej 

udział w rozgrywkach finałowych. Eliminacje szkoły przeprowadzają we własnym zakresie 

i na zasadach określonych przez siebie.

6. Turniej  trwa od 1 października  do finału  podczas  „Spotkań z  historią”,  który odbędzie  się 

w 4 listopada o godz. 10:00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kutnie. 

7. Każda szkoła może wystawić do rozgrywek finałowych jedną drużynę dwuosobową.

8. Termin zgłoszenia drużyn do części finałowej - do godz. 12.00 w dniu 25 października 2013r.. 

Zgłoszenie  może  nastąpić  drogą  mailową  na  adres:  admin  @muzeumkutno.com   lub 

bezpośrednio  w  siedzibie  Muzeum  (Pl.  Marsz.  J.  Piłsudskiego  20).  Zgłoszenie  powinno 

zawierać imiona i nazwiska uczestników, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczęszczają 

oraz nr kontaktowy do uczestników lub ich opiekunów.

9. Poszczególne potyczki w części finałowej rozgrywane będą metodą pucharową.

10. Czas potyczki 60 min. lub wcześniejsze zwycięstwo jednej ze stron.
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11. Zgłoszenie udziału w Turnieju oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.

12. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. 

13. Decyzje Sędziów są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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