
Regulamin Turnieju
„Wsiąść do pociągu: Europa”

Zasady turnieju

Organizator turnieju: Miejska Biblioteka im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Termin: 26.06.2021 (sobota), początek turnieju godz. 14.00

Rundy: Rozegrane zostaną dwie rozgrywki: pierwsza otwarta dla wszystkich uczestników turnieju, 
na stołach po 4 lub 5 osób (w zależności od łącznej ilości zgłoszonych uczestników); druga runda 
finałowa – pięciu najlepszych uczestników stoczy bój o miejsce w finałach i nagrody rzeczowe! 

Rozgrywka: Mecze rozgrywane są według ogólnodostępnych zasad.

Remis: Jeśli kilku graczy posiada tę samą liczbę punktów, wygrywa ten z nich, który zrealizował 
największą liczbę Biletów. Jeśli remis się utrzymuje, pośród remisujących zwycięża ten, który 
wybudował najmniejszą liczbę Dworców. Jeśli i to nie przynosi rozstrzygnięcia, o zwycięstwie 
decyduje posiadanie karty Europejskiego Ekspresu. 

Czas rozgrywek: Gry będą toczone do momentu pełnego ich zakończenia. Przewidywany czas 
trwania całego turnieju to 2 godziny. 

Warunki uczestnictwa w turnieju

1. Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy zainteresowani od 8 roku życia.
2. Za Uczestników poniżej 18 roku życia Formularz Zgłoszeniowy wypełnia prawny opiekun.
3. Nabór Uczestników jest otwarty, bez limitu miejsc.
4. Udział w turnieju wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz na wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza 
Zgłoszeniowego do Turnieju.
5.  Formularz Zgłoszeniowy (dostępną na stronie www.biblioteka.elk.pl lub w dziale Czytelnia dla 
dorosłych) należy pobrać, wydrukować, wypełnić oraz przesłać na adres czytelnia@biblioteka.pl, 
lub bezpośrednio przynieść do działu Czytelnia dla dorosłych najpóźniej na 24 godziny przed 
rozpoczęciem rozgrywek.
6. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są :
- mail  czytelnia@biblioteka.pl
- tel.  87 621 80 84
- lub osobiście w dziale Czytelnia dla dorosłych (I piętro)
7. W przypadku, gdy zapisana osoba z przyczyn niezależnych od Organizatora nie może przystąpić 
do Turnieju, jest zobowiązana do poinformowania Organizatora o tym fakcie najpóźniej na 24 
godziny przed rozpoczęciem Turnieju na adres  czytelnia@biblioteka.pl
8. Miejsce spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna.
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