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REGULAMIN TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH

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.W turniejowych rozgrywkach wykorzystana zostanie gra „Rok 1863”.

4.Z każdej szkoły wytypowany może zostać jeden zespół dwuosobowy.

5.Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 04.10.2013 r. (piątek). Zgłoszenie może 

nastąpić  drogą  mailową:  promocja@muzeumkutno.com lub  bezpośrednio  w  siedzibie 

Muzeum  Regionalnego  w  Kutnie.  Zgłoszenie  powinno  zawierać  imiona  i  nazwiska 

uczestników,  nazwę  i  adres  szkoły,  klasę,  do  której  uczęszczają  oraz  nr  kontaktowy 

do uczestników lub ich opiekunów.

6.W  wypadku  nie  zgłoszenia  przez  którąś  ze  szkół  drużyny  w  wyznaczonym  terminie 

przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór do turnieju w pozostałych szkołach. Informacja 

o naborze  zostanie  ogłoszona  na  stronie  internetowej  Muzeum  Regionalnego  w  Kutnie: 

http://www.muzeumkutno.com/ .  O  wyniku  dodatkowego  naboru  decydowała  będzie 

kolejność zgłoszeń.

7.Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym – drużyna zwyciężająca pojedynek przechodzi 

do kolejnej rundy, gdzie kojarzona jest ze zwycięską drużyną innego pojedynku. Uczestnicy 

kojarzeni będą w pary za pomocą losowania.

8.Turniej odbędzie się w dniach 05.11.2013 r., godz. 10:00  oraz 06.11.2013 r., godz. 10:00.
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9.Nad  prawidłowym  przebiegiem  turnieju  będą  czuwali  Sędziowie  wytypowani  spośród 

pracowników Muzeum Regionalnego w Kutnie. Będą oni również rozstrzygać kwestie sporne.

10.Zgłoszeni uczestnicy mogą zapoznać się z grą w siedzibie Muzeum w dniach 21.10 – 03.11. 

2013 r. (z wyłączeniem sobót) w godzinach 8:30-15:30 po wcześniejszym zgłoszeniu chęci 

skorzystania z gry.

11.Muzeum  Regionalne  w  Kutnie  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  zasad  gry, 

na której będzie rozgrywany turniej w stosunku do zasad opisanych w instrukcji.

12.Zgłoszenie  udziału  w  Turnieju  oznacza  akceptację  jego  warunków,  wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

13.Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. 

14.Decyzje Sędziów są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

15.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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