
REGULAMIN TURNIEJU GRY SPLENDOR 
 
 
 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem turnieju  pt. „Turniej Gry Splendor” jest Wieluński Dom Kultury ul. Krakowskie 

Przedmieście 5 w Wieluniu.  
2. Przez organizację Turnieju rozumie się przygotowanie sali widowiskowej i stanowisk do grania  
oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jego przebiegu. 
 
 

 

§ 2. Zasady Turnieju 

 
1. „Turniej Gry Splendor” odbywa się 15 lutego 2019 roku w Wieluniu  w godzinach 14.00 – 18.00. 

 
2. Zadaniem uczestników turnieju jest rywalizacja w ramach gry planszowej „Splendor” w obrębie 

zasad stworzonych przez twórców gry. 
 
3. Udział w turnieju jest bezpłatny. 
 
4. Turniej przewidziany jest na maksymalnie 16 graczy. W przypadku większej liczby chętnych  
o udziale w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 
5. W ramach turnieju wyodrębniono dwie kategorie wiekowe:  „Dzieci (10-13lat)” oraz „Młodzież 
 i dorośli(13+)”. 

 
6. W formule dla „Dzieci” odbędzie się jedna rozgrywka po której zostaną ogłoszeni zwycięzcy. Część 
turnieju dla „Młodzieży i dorosłych” podzielona zostaje na część eliminacyjną oraz finał w którym 
będą uczestniczyć najlepsi gracze z eliminacji.  
 
7. W razie zgłoszenia się do części turnieju w kategorii „Dzieci” mniej niż 4 uczestników, zgłoszeni 
uczestnicy z tej kategorii wiekowej wezmą udział w części dla „Młodzieży i dorosłych” a nagrody 
przygotowane dla kategorii dla „Dzieci” zostaną przyznane uczestnikom z tej kategorii którzy uzyskają 
w trakcie rozgrywek największą liczbę punktów. 
 
8. Nagrodami w turnieju są gry planszowe i karciane przygotowane przez Wieluński Dom Kultury oraz 
Wydawnictwo Rebel. 
 
9. Zasady rozgrywki określone są przez instrukcje do gry Splendor. Organizatorzy zapoznają 
wszystkich uczestników z zasadami rozgrywki oraz zaprezentują przykładową rozgrywkę na godzinę 
przed rozpoczęciem turnieju tj. o godz. 13.00 w miejscu odbywania się turnieju. 
 
10.W trakcie trwania turnieju uczestnicy nie mogą prosić o porady osób trzecich ani organizatorów 
pilnujących prawidłowego przebiegu rozgrywki. Organizatorzy mogą przypomnieć zasady rozgrywki 
 w trakcie jej trwania na prośbę uczestnika za jednoczesną zgodą pozostałych uczestników.  
 
 
11.W trakcie rozgrywek Organizatorzy będą pilnować przy stołach prawidłowego przebiegu turnieju. 
 



12. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Turnieju jeśli stwierdzi, iż ten jest pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Turnieju mogące naruszyć 
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 
 
 

§ 3. Uczestnicy Turnieju i zgłoszenia 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie uczestnictwa zainteresowanego. 
 
2. Zgłoszenia dokonać można osobiście w Wieluńskim Domu Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 5  
w Wieluniu drogą mailową: sekretariat@wdkwielun.pl bądź telefonicznie 43/843 86 40 do dnia 
15.02.2019r. 
 
3. W dniu turnieju (15.02.2019) o godz. 13.00 Organizatorzy zaprezentują zasady gry oraz 

przykładową rozgrywkę dla wszystkich zainteresowanych. 
 

4. W dniu turnieju (15.02.2019) do godz. 14.00 należy potwierdzić udział w konkursie w miejscu 

rozgrywek znajdującym się w budynku Wieluńskiego Domu Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 5.  

 
5. W dniu turnieju o godz. 14:15 odbędzie się odprawa uczestników (tj. rozlosowanie grup 
eliminacyjnych, sposobu oceniania, itp.) 
 
6. Każda z osób biorących udział w turnieju powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 
udział w konkursie. 
 
7. Poprzez rejestrację i udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w turnieju na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 
 
  

§ 4. Zwycięzcy turnieju 

 

1. Zwycięzcy Turnieju zostaną wyłonieni po zakończeniu wszystkich planowanych rozgrywek około 

godz.16.  

 

2. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą eliminacji w toku rozgrywek. 

 
 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora. 

 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu turnieju, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania turnieju z ważnych 
przyczyn i w każdym czasie. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 
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