
REGULAMIN 

III Mistrzostwa Gier Planszowych  

16 listopada 2019  

Cele: 

 Promowanie gier planszowych, jako sposobu spędzenia wolnego czasu; 

 Pobudzanie kreatywności, spostrzegawczości, rozbudzanie wyobraźni i logicznego myślenia; 

 Nauka zdrowej rywalizacji, budowanie wzajemnych relacji. 

Organizatorzy: 

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość”  

 Zespół Szkół w Lipianach 

Partnerzy: 

 Gmina Lipiany 

 Powiat Pyrzycki 

 Urząd Marszałkowski 

 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego 

 Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach 

 Wydawnictwo TM Toys 

 Wydawnictwo ALEXANDER 

 Wydawnictwo EGMONT 

Patronat medialny: 

 Puls Powiatu 

 Radio Puls Powiatu 

Uczestnicy: 

 Impreza jest skierowana do osób od 5 do 105 lat. 

 Udział w mistrzostwach jest bezpłatny. 

 W mistrzostwach można wziąć udział indywidualnie lub drużynowo. 

 Drużyny zgłoszone do mistrzostw muszą liczyć 2 osoby. W składzie drużyny musi znajdować 

się dziecko w wieku od 5 do 12 lat. 

 

Zgłoszenia (drużyny/ rozgrywki indywidualne) 

 Każda drużyna lub osoba indywidualna, chcąca wziąć udział w mistrzostwach, jest zobowiązana 

złożyć zgłoszenie do 14.11.2019 roku. 

 Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.zs-lipiany.pl.  Można go przesłać złożyć 

osobiście w sekretariacie dla uczniów ZS w Lipianach lub wypełniony przesłać za pomocą 

http://www.zs-lipiany.pl/


aplikacji massenger na profil Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Moja Młodość 

przez aplikację Facebook.  

 

 Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku 

wyczerpania limitu miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zasady turniejowe 

 W trakcie mistrzostw zostanie rozegranych określona ilość partii turniejowych gier 

planszowych, które będą podlegać punktacji: 

 

1. PRZEDSZKOLAKI  (5-6 lat)  

(Gramy w różnego rodzaju gry- w tej kategorii nie przyznajemy miejsc. Wszystkie 

zgłoszone dzieci otrzymują medale.) 

 

2. SZKOŁA PODSTAWOWA 1-2 

(GRY: Mistakos, Gobblety – kółko -krzyżyk, Memory, Chińczyk) 

 

3. SZKOŁA PODSTAWOWA 3-4 

 (GRY: Rummikub, Ubongo,  Gobblety – kółko -krzyżyk, E-motionz) 

 

4. SZKOŁA PODSTAWOWA 5-6 

(GRY: Rummikub, Ubongo, Superfarmer, Chińczyk) 

 

5. SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8 

(GRY: Ubongo, Rummikub, Uno, Honeycombs) 

 

6. MŁODZIEŻ I DOROŚLI 

(GRY: Ubongo, Rummikub, Scrabble, Rach-ciach) 

 

7.  Drużyny 

(GRY: Rummikub, Ubongo, Superfarmer, E-motionz) 

 

 Przed rozegraniem gier uczestnicy zostaną zaznajomieni z jej zasadami. 

 Każdy uczestnik/drużyna otrzymuje kartę zawodnika/drużyny, na której po skończonej 

rozgrywce wpisywane są zdobyte punkty. 

 Każda z rozgrywek będzie nadzorowana przez osobę prowadzącą turniej lub przez nią wskazane. 

 Wszystkie partie zostaną rozegrane zgodnie z zasadami spisanymi przez autorów gier. 

 W przypadku sprzeczności bądź niejasności zasad gry, ostateczne słowo będzie należało do 

organizatora. 

 W przypadku remisu, zwycięzca zostanie wyłoniony w wybranej przez organizatora grze z 

danego przedziału wiekowego. 

Postanowienia końcowe 

 Osoby biorące udział w danej partii są zobowiązane zgłosić się punktualnie, zgodnie z 

godzinami rozgrywek. 



 Godziny rozgrywek zostaną podane przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 Przewidywane godziny dla turnieju indywidualnego- 12:00 do 14:30, turniej drużynowy od 

godz. 15:00 do 17:00. 

 W przypadku, gdy zgłoszony zawodnik lub drużyna nie zgłosi się, zostanie wykluczony z danej 

rozgrywki. 

 

Informacje 

 Profil na Facebooku- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” 

 Strona internetowa szkoły www.zs-lipiany.pl 

 Pytania prosimy kierować poprzez profil Fundacji na Facebooku 

 

Organizator zastrzega prawo do zmian w regulaminie. 

 

http://www.zs-lipiany.pl/

