Regulamin turnieju gier planszowych- ferie 2013
„No to gramy!”
ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Dział Dziecięco-Młodzieżowy
ul. Skalników 6
tel. 076 723 96 73

CELE TURNIEJU:
 utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego ciekawe formy aktywności;
 wpajanie zasad uczciwej konkurencji;
 rozwijanie umiejętności logicznego i strategicznego myślenia;
TERMIN:
 Turniej odbędzie się podczas ferii zimowych w dniach 04.02 -08.02.2013 r. od godz. 1100 do 1330.
JURY:
 W skład Jury wchodzi zespół bibliotekarzy Działu Dziecięco-Młodzieżowego Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Polkowicach.
ZASADY UCZESTNICTWA:
 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci wieku od 8 do 12 lat.
 Uczestników turnieju obowiązują wcześniejsze zapisy do 25 stycznia 2013r..
 Dopuszczalna jest nieobecność podczas jednego dnia turnieju.
 Każdy uczestnik turnieju może wziąć udział w dowolnej grze znajdującej się na sali, jeżeli znajduje się przy
niej wolne miejsce.
 Po zakończonej rozgrywce gracz zwalnia miejsce przy stoliku . Po jakimś czasie może ponownie wrócić do
stanowiska, na którym grał wcześniej, chyba że zajmować je będą zawodnicy, którzy wcześniej jeszcze w nią
nie grali.
 Po każdej rozgrywce przyznawane są punkty, w zależności od zajętego miejsca oraz stopnia trudności gry.
 Każdy gracz może skorzystać z dodatkowej szansy na zdobycie punktów, rozwiązując zadania w kilku
dostępnych kategoriach.
 Każdy uczestnik otrzymuje kartę zawodnika, na której po skończonej rozgrywce lub wykonanym zadaniu,
wpisywane są zdobyte punkty. Punkty wpisywane są przez bibliotekarza.
 Pod koniec każdego spotkania turniejowego, na tablicy wypisywana jest łączna punktacja każdego uczestnika.
 Ostatniego dnia turnieju zostają wyłonieni i nagrodzeni zwycięzcy turnieju.
NAGRODY:
 Zwycięzcy turnieju otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
 Pozostali uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.
 O sposobie podziału nagród decyduje ostatecznie Jury.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 Uczestnictwo
w
turnieju
jest
równoznaczne
z
akceptacją
warunków
regulaminu
i zgodą na publikację danych osobowych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz wizerunku uczestników turnieju
(w formie fotograficznej i filmowej).
 Decyzja Jury jest ostateczna.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora turnieju w porozumieniu z Jury.
 Wszelkich informacji o turnieju udzielają pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego pod nr telefonu
076 723 96 73.
 Regulamin turnieju dostępny jest w:
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach ul. Skalników 6,
oraz na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.mgbp.pl w AKTUALNOŚCIACH.

