
REGULAMIN 

PLAŻOWEGO TURNIEJU RODZINNEGO
„ORYGINALNA RODZINKA”

§ 1.

Organizatorzy

1. Organizatorem gry jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju i Oryginalny Sok
2. Przez organizację Turnieju rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych

związanych z sokami, zarówno rekreacyjnych jak i sprawnościowych. 

§ 2.

Zasady  Turnieju

1. Turniej  odbędzie  się  23  lipca  2017  roku  w  Połczynie-Zdroju,  rozpocznie  się  o
godzinie 15.00 i potrwa około dwóch godzin.

2. Uczestnikami Turnieju mogą być dzieci i dorośli z tym, że w jednej drużynie muszą
być co najmniej dwie osoby pełnoletnie,  

3. Do  Turnieju  zapraszamy  4-osobowe  drużyny.  Członkami  drużyn  mogą  być  na
przykład  rodziny,  koledzy z  osiedla,  znajomi  z  pracy,  przedstawiciele  organizacji,
instytucji, firm, koleżanki z fitnessu itd.

4. Uczestnikami  Turnieju   nie  mogą  być  pracownicy  ani  członkowie  rodzin
Organizatorów – Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju i Oryginalny Sok,

5. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek  i wykonanie powierzonych im zadań
– zadania związane będą z Oryginalnym sokiem – jego działalnością, produktami itd.
oraz zadania sprawnościowe. Za wykonane zadania drużyna otrzymuje punkty, dzięki
którym  wyłonimy zwycięzców.

6. Warunkiem  udziału  w  Turnieju  jest  zgłoszenie  drużyny.  Każda  z  osób
uczestniczących w Turnieju powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym
udział w nim. 

7. Zgłoszenia  do  Turnieju  przyjmowane  są  do  20  lipca  2017  r.  przez  mail:
m.antolak@ckpolczyn.pl lub osobiście w CK kino Goplana Połczyn-Zdrój. Zgłoszenie
powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, ich daty urodzenia oraz telefon
kontaktowy  i  adres  mail.  Liczba  drużyn  jest  ograniczona  o  udziale  w  Turnieju
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

8. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
9. Gra rozpocznie się 23 lipca 2017 o godz. 15.00 przed wejściem do kina „Goplana”

w  Połczynie-Zdroju.  Tam  Organizatorzy  podadzą  Zespołom  dodatkowe  szczegóły
i wskazówki dotyczące dalszego przebiegu Turnieju .

10. Gra zakończy się 23 lipca 2017r. r. około godz. 17.00
11. Wygra drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów. Organizatorzy przewidują

pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
12. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania

zasad  fair  play,  utrudniania  gry  innym  graczom,  bądź  niszczenia  wskazówek,
w dowolnym  momencie  Turnieju  Organizatorzy  mają  prawo  odebrania  zespołowi



karty uczestnika i wykluczenia go z Turnieju. Decyzja Organizatorów w tej kwestii
jest ostateczna.

13.  W  trakcie  Turnieju  opiekę  medyczną  sprawować  będzie  Ratownik  Medyczny,
którego  punkt  medyczny  znajdować  się  będzie  przy  Kinie  Goplana  w  Połczynie-
Zdroju.

14. Poprzez  nadesłanie  zgłoszenia  do  udziału  w Turnieju  uczestnik  wyraża  zgodę  na:
- wzięcie udziału w Turnieju na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  
-  przetwarzanie  przez  organizatorów  danych  osobowych  uczestnika  w  zakresie
niezbędnym  dla  przeprowadzenia  Gry  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych  z  dnia  29.09.1997  (Dz.U.  Nr  133  poz.  883).
- opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez
organizatorów  wizerunku  uczestnika,  oraz  imienia  i  nazwiska  uczestnika
w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

§ 3.

Wyłanianie zwycięzców:

1. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów.

§ 4.

Nagrody ufundowane są przez Oryginalny Sok i zostaną przyznane za I, II i III miejsce. 
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe -soki firmy Oryginalny Sok: 

- 150 butelek soku za I miejsce

- 100 butelek soku za II miejsce

- 50 butelek soku za III miejsce

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatorów.
2. W  kwestiach  dotyczących  przebiegu  Turnieju,  nieprzewidzianych  niniejszym

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych

przyczyn.  
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