REGULAMIN
IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZARADZIARSKIEGO
o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
= 9 marca 2019 rok =
I. ORGANIZATOR
 Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej
 Skarżyski Klub Szaradzistów „ANAGRAM”- działający przy MCK
II. CEL TURNIEJU





popularyzacja szaradziarskich rozrywek umysłowych
promocja miasta Skarżyska-Kamiennej
wyłonienie szaradziarskiego Mistrza Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
integracja miłośników rozwiązywania zadań umysłowych

III. CZAS i MIEJSCE
Turniej odbędzie się w sobotę 9 marca 2019r. o godz.1000
w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamienna, ul. Słowackiego 25
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy miłośnicy rozwiązujący krzyżówki
i inne zadania z dziedziny rozrywek umysłowych, którzy:
☺ zgłoszą chęć udziału w tym turnieju do 28 lutego 2019 r. na adres :
Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
e-mail: ka.tam@mck.skarzysko.pl
informacja: Katarzyna Tambor - tel.: 41 25 31 482 wew. 120 ; kom.606-535-505

- prosimy o podanie telefonu kontaktowego!
Ze względów organizacyjnych ilość uczestników turnieju jest ograniczona.
W związku z powyższym o dopuszczeniu do udziału w turnieju
decyduje kolejność zgłoszenia.
☺ oraz zaraz po przyjęciu zgłoszenia - dokonają wpłaty wpisowego - 40 zł
na konto Miejskiego Centrum Kultury: 96 1560 0013 2133 7451 4000 0001
☺ i prześlą do nas kserokopię dowodu wpłaty, która będzie potwierdzeniem uczestnictwa.
2. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziany jest szwedzki bufet i gorący posiłek.
(Osoby zgłaszające specjalną dietę, będą uwzględnione w gorącym posiłku.)

V. USTALENIA OGÓLNE
1. Zestawy różnie punktowanych zadań konkursowych zostaną przygotowane
przez członków Skarżyskiego Klubu Szaradzistów „ ANAGRAM ”;
2. W składzie Komisji Sędziowskiej również zasiądą autorzy w/w zadań;
3. Na rozwiązanie wszystkich zadań konkursowych przeznaczone jest 90 minut ( 1,5 godz.);
4. Uczestnicy turnieju winni posiadać dowód tożsamości oraz przybory do pisania (ołówek,
gumka);
5. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji końcowej przez kilku uczestników turnieju,
o lepszej lokacie decyduje większa liczba rozwiązanych zadań z wyższą punktacją;
6. W celu przyspieszenia sprawdzania prac konkursowych, rozwiązane zadania będą zbierane
od uczestników turnieju, co 20 minut;
7. Podczas turnieju nie można korzystać z urządzeń elektronicznych;
8. Pisownia wyrazów będzie sprawdzana wg Wielkiego Słownika Ortograficznego PWN
wydanie drugie 2006 oraz trzecie 2010. Redaktor naukowy - prof. Edward Polański;
9. Omawiane powyżej Słowniki udostępnione będą do wglądu uczestnikom turnieju;
10. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują okolicznościowe dyplomy;
najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi;
11. Przygotujemy również okolicznościowy puchar dla najlepszego zawodnika
z województwa świętokrzyskiego;
12. Dodatkowo wręczona zostanie nagroda szczęścia - zawodnikowi wybranemu drogą
losową spośród pozostałych uczestników;
13. Przewidziana miła i sympatyczna atmosfera;
14. W związku z Klauzulą RODO (do wglądu i zapoznania się)informujemy, że dane osobowe
uczestników przetwarzane będą w celu organizacji turnieju.
15. Jednocześnie informujemy, że podpisując się na liście, uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie Danych Osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
16. Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na zgłoszenia.

