REGULAMIN UCZESTNICTWA W TURNIEJU W GRĘ PLANSZOWĄ „WYPRAWA DO EL DORADO”
ODBYWAJĄCYM SIĘ 12 GRUDNIA 2021 R. PODCZAS WYDARZENIA
PN. „TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH – PLANSZOWA ARENA W BYDGOSZCZY”
1. DEFINICJE
Terminy użyte na gruncie niniejszego Regulaminu należy rozumieć w sposób następujący:
1) Organizator / BPPT – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87, o kapitale
zakładowym 106 016 000 zł;
2) BCTW – Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze przy ulicy Gdańskiej 179 w Bydgoszczy;
3) Wydarzenie - wydarzenie pn. „Turniej Gier Planszowych – Planszowa Arena Bydgoszcz” które
odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r. w Bydgoszczy w godzinach od 11:00 do 17:00;
4) Regulamin – Regulamin uczestnictwa w turnieju w grę planszową „Wyprawa do El Dorado”
odbywającym się 12 grudnia 2021 r. podczas wydarzenia pn. „Turniej Gier Planszowych –
Planszowa Arena Bydgoszcz”;
5) Turniej – turniej w grę planszową pn. „Wyprawa do El Dorado”, realizowany w ramach
Wydarzenia;
6) Bilet – dokument na okaziciela uprawniający do wstępu na Wydarzenie, sprzedawany
na podstawie cennika;
7) Uczestnik - to każda osoba posiadająca ważny Bilet oraz zgłoszona do Organizatora
i zakwalifikowana przez BPPT jako uczestnik Turnieju;
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników turniej w grę planszową pn.
„Wyprawa do El Dorado” organizowanego przez Bydgoski Park Przemysłowo — Technologiczny
Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w
Bydgoszczy w ramach wydarzenia pn. „Turniej Gier Planszowych – Planszowa Arena Bydgoszcz”
które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r.
3. MIEJSCE, TERMIN I GODZINY TRWANIA TURNIEJU
3.1.
Turniej odbywa się w ramach Wydarzenia na ternie Bydgoskiego Centrum TargowoWystawienniczego dnia 12 grudnia 2021 r.
3.2. Zgłoszenia na Turniej przyjmowane będą w punkcie wydawania gier planszowych z
wypożyczalni gier od godziny 12:00. Zgłoszenie będzie odbywać się poprzez złożenie
Formularza zgłoszeniowego Uczestnika turnieju pn. „Wyprawa do El Dorado”
realizowanego w ramach wydarzenia pn. „Turniej Gier Planszowych – Planszowa Arena w
Bydgoszczy” do osoby uprawnionej przez Organizatora do obierania zgłoszeń.
3.3.
Turniej zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 5.9. rozpoczyna się o godzinie 13:00, a
kończy o godzinie 16:15.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1.
Uczestnikami Turnieju mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a. posiadające ważny Bilet na Wydarzenie, oraz

b. zgłoszone do Organizatora zgodnie z treścią pkt. 3.2.,
c. znające reguły gry realizowanej w ramach Turnieju.
4.2.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Turnieju, pomimo spełnienia wszystkich
warunków wskazanych w pkt. 4.1. w przypadku przekroczenia limitu Uczestników Turnieju
wynoszącego 64 osoby. O możliwości uczestnictwa w Turnieju w przypadku spełnienia pozostałych
wymogów wskazanych w pkt. 4.1. decyduje kolejność zgłoszeń o których mowa w pkt. 3.2.
4.3.
Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne.
4.4.
Organizator podejmie starania celem przedstawienia zasad gry realizowanej w ramach
Turnieju, a tym samym umożliwienia jak najszerszej grupie osoby spełnienia warunku wskazanego
w pkt. 4.1. lit. a i przystąpienia do Turnieju.
5. ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
5.1.
Turniej odbędzie się w systemie pucharowym polegającym na bezpośredniej rywalizacji
pomiędzy poszczególnymi grupami Uczestników. Grupy Uczestników rozgrywają partie pomiędzy
sobą, po których zwycięska grupa Uczestników kwalifikuje się do dalszej części Turnieju, a
pokonana grupa Uczestników odpada z Turnieju.
5.2.
Uczestnicy rozgrywają poszczególne partie w 3-4 osobowych grupach.
5.3.
Ilość partii oraz rund uzależniona będzie od ilości Uczestników.
5.4.
Każda runda trwa maksymalnie 45 minut.
5.5.
Jeśli w czasie trwania rundy o którym mowa w pkt. 5.4. Uczestnicy nie zakończą rozgrywki,
Uczestnicy rozgrywają ostatnią kolejkę, zgodnie z kolejnością rozpoczęcia, następnie zwycięzcę
określa się według kryterium najbliższej odległości względem końca mapy.
5.6.
Podczas Turnieju obowiązują oficjalne zasady gry „Wyprawa do El Dorado”.
5.7.
Pieczę nad prawidłowym przebiegiem Turnieju sprawować będzie sędzia prowadzący Turniej,
którego decyzje są ostateczne i nieodwoływalne.
5.8.
Złamanie zasady fair-play lub zasad o których mowa w pkt. 5.6. może skutkować
dyskwalifikacją przez sędziego prowadzącego Turnieju.
5.9.
Rundy Turnieju rozegrane zostaną zgodnie z poniższym harmonogramem:
OZNACZENIE RUNDY
RUNDA 1A
RUNDA 1B*
RUNDA 2A
RUNDA 2B*
RUNDA 3A
RUNDA 3B*
WRĘCZENIE NAGRÓD

ROZPOCZĘCIE
13:00
13:50
13:50
14:40
14:40
15:30
15:30
16:30*
*w przypadku uczestnictwa liczby większej niż 32 Uczestników

ZAKOŃCZENIE
13:45
14:35
14:35
15:25
15:25
16:15

6. NAGRODY
6.1. Finalistom Uczestników przysługują nagrody ufundowane przez Organizatora Wydarzenia,
zależnie od zajętego miejsca w rozgrywce finałowej. Wysokości nagród kształtują się w sposób
wskazany w tabeli poniżej:
MIEJSCE
NAGRODA
1 MIEJSCE
GRY PLANSZOWE O WARTOŚCI 500,00 ZŁ
2 MIEJSCE
GRY PLANSZOWE O WARTOŚCI 250,00 ZŁ
3 MIEJSCE
GRY PLANSZOWE O WARTOŚCI 150,00 ZŁ
4 MIEJSCE
GRY PLANSZOWE O WARTOŚCI 100,00 ZŁ

6.2.
Niezależnie od nagród przyznanych zgodnie z pkt. 6.1., każdy z Uczestników Turnieju otrzymuje
unikatowe karty promocyjne do gry „Wyprawa do El Dorado”.
7. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 z późn. zm.) Uczestnik zezwala BPPT na nieodpłatne utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunku w postaci fotografii lub filmu krótkometrażowego utrwalonego
podczas przygotowywania przez BPPT materiału promocyjnego dotyczącego wydarzenia pn. „Turniej
Gier Planszowych – Planszowa Arena Bydgoszcz” odbywającego się 12 grudnia 2021 r. w Bydgoskim
Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy. W szczególności uczestnik wyraża zgodę na
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na terenie kraju do celów marketingowych
i handlowych przez jego zamieszczenie na witrynie internetowej BPPT .Nadto Uczestnik zgadza się
aby nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmowała także
wykorzystanie,
utrwalanie,
zwielokrotnienie,
kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę,
opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium
na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. Uczestnik zgadza się również, że niniejsza zgoda do
ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przeniesienie niniejszego zezwolenia
oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga uprzedniej zgody
Uczestnika na taką czynność i następuje nieodpłatnie.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.
Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją treści
Regulaminu.
7.2.
W kwestiach dotyczących przebiegu turnieju, nie przewidzianych niniejszym Regulaminem, a
także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

