
REGULAMIN ORGANIZATORA 2022

1. ORGANIZATOR ELIMINACJI

1.1. Organizatorem eliminacji może być każdy lokal (sklep, pub, itp.), placówka (szkoła, uczelnia), 

klub, stowarzyszenie itp., którego zgłosi chęć uczestnictwa;

1.2. Chęć uczestnictwa musi być zgłoszona za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.wydawnictwo.bard.pl w zakładce „XI Mistrzostwa Polski Carcassonne”;

1.3. Zgłoszenie je1.3. 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 – z wykorzystaniem własnych egzemplarzy gry – zwiększyć maksymalny limit 

uczestników swoich eliminacji; maksymalna liczba osób kwalifikujących się do finału nie ulega 

jednak zmianie.

1.6.1.6. 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. Zgłoszenia można dokonać do dnia 12.08.2021 roku lub do wyczerpania miejsc;

2.2. Eliminacje mogą być organizowane do dnia 28.08.2022 roku;

2.3.2.3. 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

        k        którego wchodzą:

  a) 6 egzemplarzy pokazowych gry Carcassonne;

  b) Karty uczestników;





5. DODATKOWE INFORMACJE

5.1. Organizator Główny może odmówić Organizatorowi prawa do przeprowadzenia turnieju 

eliminacyjnego ze względu na problemy leżące po stronie Organizatora, np. nieodpowiednie warunki 

lokalowe.

5.2. Po zgłoszeniu uczestnictwa, Bard Centrum Gier nawiąże z Organizatorami kontakt drogą mailową w 

celu ustalenia szczegółów organizacji. 

5.3. Wsze5.3. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy wydawnictwo@bard.pl


