
REGULAMIN ORGANIZATORA 
MISTRZOSTW POLSKI CARCASSONNE 2020
1. ORGANIZATOR ELIMINACJI

1.1. Organizatorem eliminacji może być każdy lokal (sklep, pub, itp.), placówka (szkoła, uczelnia), 
klub, stowarzyszenie itp., który zgłosi chęć uczestnictwa.

1.2. Chęć uczestnictwa musi zostać zgłoszona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.wydawnictwo.bard.pl w zakładce „X Mistrzostwa Polski Carcassonne”.

1.3. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu Organizatora.

1.4. Każdy Organizator może przeprowadzić wyłącznie jedne Eliminacje. Liczba turniejów 
eliminacyjnych jest z góry określona i wynosi 50. O przyznawaniu prawa do ich przeprowadzenia 
decydować będzie kolejność zgłoszeń Organizatorów.

1.5. Organizator może zwiększyć maksymalny limit uczestników swoich eliminacji; maksymalna 
liczba osób kwalifikujących się do finału nie ulega jednak zmianie.

1.6. Zarówno Organizator, jak i członkowie jego rodziny NIE MOGĄ brać udziału w 
przeprowadzanych przez niego eliminacjach; mogą jednak uczestniczyć w innych.

1.7. Organizator Główny zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby turniejów eliminacyjnych.

2. TERMINY

2.1.  Na czas pandemii koronawirusa istnieje możliwość prowadzenia Eliminacji ONLINE. Zgłoszenia 
można dokonać do dnia 25.10.2020 roku lub do wyczerpania miejsc.

2.2. Eliminacje mogą być organizowane do dnia 15.11.2020 roku.

2.3. W miarę możliwości, eliminacje powinny odbywać się w weekendy. W szczególnych 
okolicznościach (takich jak przeprowadzenie eliminacji w trakcie innych cyklicznych eventów) 
Organizator Główny może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ich w innym terminie.

3. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA GŁÓWNEGO (BARD CENTRUM GIER)

3.1. Bard Centrum Gier zapewnia Organizatorom pełne wsparcie techniczne i organizacyjne w 
przeprowadzeniu eliminacji.

3.2 Bard Centrum Gier zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi Pakiet Eliminacyjny, w skład 
którego wchodzą:

- Dostęp do konta Premium w serwisie Board Game Arena,
- Materiały promocyjne i reklamowe (po wcześniejszych ustaleniach mailowych).

http://www.wydawnictwo.bard.pl/


4. ORGANIZACJA W CZASIE PANDEMII  KORONAWIRUSA

4.1. Organizator eliminacji ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane materiały.

4.2. W czasie ograniczonych możliwości zgromadzeń Organizator Główny - Bard Centrum Gier - 
dopuszcza możliwość zorganizowania Eliminacji w trybie ONLINE.

4.3. Organizator Eliminacji ONLINE zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia chęci zorganizowania 
Eliminacji ONLINE poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.wydawnictwo.bard.pl w zakładce „X Mistrzostwa Polski Carcassonne”.

4.4. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu Organizatora.

4.5. Maksymalna ilość Eliminacji nie ulega zmianie i nadal wynosi 50.

4.6. Zarówno Organizator, jak i członkowie jego rodziny NIE MOGĄ brać udziału w 
przeprowadzonych przez niego eliminacjach; mogą jednak uczestniczyć w innych.

4.7. Eliminacje Online MUSZĄ odbyć się na stronie www.boardgamearena.com . W wypadku, gdy 
Organizator nie posiada konta Premium umożliwiającego przeprowadzenie turnieju na platformie 
Board game arena, Organizator Główny przewiduje możliwość udostępnienia konta Premium 
Organizatorowi Eliminacji na czas ich przeprowadzenia.

4.8. Eliminacje w serwisie Board game arena MUSZĄ odbyć się w trybie PUCHAROWYM.

4.9. Eliminacje w serwisie Board game arena MUSZĄ odbyć się na wersji gry podstawowej bez użycia
ŻADNYCH dodatków i w ograniczonym czasie, po 15 minut na gracza.

4.10. Organizator zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi Głównemu wszelkich informacji o 
odbytych eliminacjach, w szczególności: link do przeprowadzonego turnieju, dane uczestników (NICK
przyporządkowany do imienia i nazwiska Uczestnika oraz, jeśli dany Uczestnik zajmie miejsce na 
podium, również danych adresowych) drogą mailową na adres wydawnictwo@bard.pl, w tytule maila 
wpisując „Eliminacje Carcassonne Online w (data przeprowadzonych Eliminacji)”.
Ich niedostarczenie wiązać się będzie z uznaniem Eliminacji za nieważne i może skutkować 
nałożeniem na Organizatora zakazu prowadzenia ich w roku przyszłym lub na stałe.

4.11. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia turnieju eliminacyjnego według regulaminu 
opracowanego przez Organizatora Głównego. Jego złamanie wiązać będzie się z uznaniem Eliminacji 
za nieważne i może skutkować nałożeniem na Organizatora zakazu prowadzenia ich w roku przyszłym 
lub na stałe.

4.12. Organizator nie może pobierać od Uczestników opłat za udział w Eliminacjach – uczestnictwo w 
nich jest darmowe.

4.13. Na Organizatorze, w miarę jego możliwości, spoczywa obowiązek rozpowszechniania informacji 
o przeprowadzanych przez niego Eliminacjach (wszelkie formy, w tym również social media).
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6. DODATKOWE INFORMACJE

6.1. Organizator Główny może odmówić Organizatorowi prawa do przeprowadzenia turnieju 
eliminacyjnego ze względu na problemy leżące po stronie Organizatora.

6.2. Po zgłoszeniu uczestnictwa, Bard Centrum Gier nawiąże z Organizatorami kontakt drogą mailową 
w celu ustalenia szczegółów organizacji. W związku z licznymi przypadkami nieznajomości 
Regulaminu, ustanowione zostaje hasło potwierdzające – na pytanie o zapoznanie się z treścią 
obecnego Regulaminu należy odpowiedzieć „Hasło: Jamnik”.

6.3. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy wydawnictwo@bard.pl.
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