
REGULAMIN 

I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJKOWIC W UKŁADNIU PUZZLI  

„MAGIA UKŁADANIA PUZZLI” 

 

1. Organizator 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

 

2. Termin 

03.03.2018r. (sobota), godz. 10:00 

 

3. Miejsce 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6 

42-580 Wojkowice 

 

4. Uczestnicy turnieju   

Uczestnikami Mistrzostw mogą być grupy rodzinne lub zaprzyjaźnione, składające się                      

z 4 osób, w wieku od lat 16.  

 

5. Zgłoszenia 

1) Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty 

startowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018r. na adres 

mailowy organizatora zgloszenia@mokwojkowice.pl lub dostarczyć osobiście. 

2) Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich 

danych, bez dołączonego potwierdzenia opłaty startowej, wysłane po 26.02.2018r. 

3) UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy 

zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia imprezy                           

tj. 10 drużyn. 

6. Opłata startowa 

1) Opłata startowa wynosi 20 zł za drużynę. 

2) Opłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2018r. 

przelewem na konto: 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

konto: ING Bank Śląski 48 1050 1227 1000 0023 5343 6203 



w tytule przelewu wpisując: „Opłata startowa - „MAGIA UKŁADANIA PUZZLI”, 

nazwa zespołu” 

3) Opłata jest bezzwrotna, nie może być przeniesiona na inną drużynę i nie jest zwracana 

w przypadku nieobecności drużyny podczas I Drużynowych Mistrzostw Wojkowic                    

w Układania Puzzli. 

 

7. Nagrody 

Dla najlepszych trzech drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody. 

 

8. Informacje dodatkowe 

1) Układanie puzzli odbywa się na stołach przygotowanych dla każdej drużyny biorącej 

udział w konkursie. 

2) Kapitan drużyny losuje puzzle, które jego drużyna będzie musiała układać, spośród 

zestawów składających się z 1000 elementów.  

3) Kompletne ułożenie puzzli przez pierwsze 3 drużyny kończy zabawę. 

 

Kontakt z organizatorem:  

Katarzyna Kościelny  tel.32 769 64 82 wew.22  mail: katarzyna.koscielny@mokwojkowice.pl  

Karolina Dymarska tel.32 769 64 82  wew.22  mail: karolina.dymarska@mokwojkowice.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katarzyna.koscielny@mokwojkowice.pl
mailto:karolina.dymarska@mokwojkowice.home.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJKOWIC W UKŁADNIU PUZZLI  

„MAGIA UKŁADANIA PUZZLI” 

 

 

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………….…….  

Imię i nazwisko kapitana drużyny: ………………………………………………….…… 

Członkowie drużyny: 

1) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

2) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

3) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

4) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………. 

E-mail kontaktowy: ………………………………………………………………... 

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

filmowanie i fotografowanie wraz z publikacją. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
W związku z udziałem w I Drużynowych Mistrzostwach Wojkowic w Układaniu Puzzli „Magia układania 

puzzli”  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach,  

42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6; 

2. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości współpracy w związku z powyższym celem; 

  3.    mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

...............................................................  

podpis i data składającego oświadczenie  

 

 

 


