
 
REGULAMIN TURNIEJU LITERACKICH GIER PLANSZOWYCH „CZYTAJ I GRAJ” 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem turnieju gier planszowych w ramach projektu Bibliogranie 

dofinansowanego ze środków MKiDN jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 

2. Turniej odbywa się od 1 sierpnia do 31 października 2018 roku. 

3. Turniej prowadzony jest w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy. 

4. Turnieje eliminacyjne będą prowadzone w Bibliotece Centralnej, Biblioforum, Filiach nr 9, 

15 i 21 oraz w szkołach podstawowych, które wyrażą chęć udziału w turnieju. 

 

5. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego. 

 

6. Turniej finałowy odbędzie się 17 listopada 2018 r. w Bibliotece Centralnej, przy ul. 

Kościuszki 17. 

 

II. IDEA TURNIEJU 

1. Turniej gier planszowych ma na celu propagowanie kreatywnego spędzania czasu 

wolnego oraz promowanie gier planszowych jako edukacyjnej formy rozrywki. 

 

2. Kształtowanie umiejętności przewidywania, myślenia, budowania strategii i planowania 

działań. Uczenie samodzielnego podejmowania decyzji i przyjmowania skutków. 

 

3. Budowanie umiejętności współpracy i wzajemnych relacji. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

1. Rozgrywki turniejowe odbędą się w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2018 roku. 

2. Wiek uczestników turnieju: 6 – 12 lat 

3. Wybrane gry planszowe: Mały Książę – Stwórz mi planetę i Detektyw Pozytywka na 

tropie. 

4. Uczestnicy powinni znać reguły gier. Organizator będzie się starał tłumaczyć reguły gier 

przed turniejem tak, aby jak największa liczba osób mogła wziąć udział w rozgrywkach. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Każde stanowisko turniejowe będzie wyposażone przez Organizatora w grę planszową. 



2. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będą osoby wyznaczone przez 

Organizatora. 

3. O mechanice i przebiegu turnieju zadecyduję  Organizator w filiach i nauczyciele 

w szkołach podstawowych. 

 

V. ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK I TURNIEJÓW 

1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia, 

który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne. 

2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki.  

3. Turniej rozgrywany jest według zasad z instrukcji gry. 

4. Z każdego turnieju eliminacyjnego wyłonione zostaną 3 osoby z największą liczbą 

punktów, które wezmą udział w turnieju finałowym. 

7. W przypadku dużej liczby remisów o sposobie wyłonienia Finalistów zadecyduje Sędzia, 

który zaproponuje zadanie na spostrzegawczość. Wyłonienie Finalistów nie powinno trwać 

dłużej niż 5 minut. 

 

VI. NAGRODY 

1. Za udział i zwycięstwo w turniejach eliminacyjnych i turnieju finałowym Organizator 

przewiduje nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych oraz dyplomy.  

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Każda osoba biorąca udział w turnieju potwierdza znajomość i akceptację regulaminu. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

3. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej MBP w Gliwicach 

www.biblioteka.gliwice.pl  

 

VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1. Dane osobowe Uczestnika turnieju będą przetwarzanie przez organizatora zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO) 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13  RODO Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach informuje, że: 

 Administratorem podanych Uczestnika turnieju danych osobowych jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 
(dalej jako Biblioteka). 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/


 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl  

 Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia turnieju. 

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania 
celów wskazanych powyżej.  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności 
lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

 Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie 
będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego turnieju, a po 
zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  

 Uczestnikowi turnieju przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 
oraz art. 20-21 RODO).  

 W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 
przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych 
osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje u prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 


