Regulamin Podkowiańskiego Festiwalu
Historycznych Gier Planszowych
Podkowa Leśna 2017
1. Celem Podkowiańskiego Festiwalu Historycznych Gier Planszowych jest popularyzacja
historii wśród mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem
najnowszych dziejów Polski.
2. Organizatorem Festiwalu jest Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 w
Podkowie Leśnej.
3. Festiwal odbywa się w dniu 15 września 2017 r. w godz. 13-17 w Podkowiańskim
Liceum Ogólnokształcącym ul. Wiewiórek 2/4 w Podkowie Leśnej, w budynku lub na
zewnątrz.
4. Wstęp na imprezę jest wolny.
5. Na terenie imprezy nie wolno przebywać pod wpływem alkoholu i środków
odurzających.
6. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
7. Dzieci powinny przebywać na terenie imprezy pod stałą opieką rodziców lub
opiekunów.
8. Do wzięcia udziału w Festiwalu upoważniają kupony znajdujące się na "kartce
festiwalowej".
9. "Kartka festiwalowa" jest wydawana bezpłatnie przez obsługę imprezy podczas
festiwalu.
10."Kartka festiwalowa" jest ważna dla jednej osoby, wyłącznie po podstemplowaniu.
11."Kartkę festiwalową" stempluje kierownik po wyrażeniu przez uczestnika zgody na
wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych imprezy (chodzi o fotografie
wykonywane podczas imprezy).
12. Prawo do otrzymania kolejnej "kartki festiwalowej" przysługuje po wyczerpaniu
poprzedniej i okazaniu obsłudze pustego odcinka.
13. Do dyspozycji graczy są następujące gry: "Kolejka";, "Reglamentacja", "3
14. Uczestnicy oczekujący na rozgrywkę w daną grę ustawiają się w kolejce.
15. Umożliwiając dostęp do gry obsługa odcina odpowiedni kupon z "kartki festiwalowej".
16. Zwycięzca partii danej gry otrzymuje kartkę, na której wpisuje imię i nazwiskokartka bierze udział w losowaniu nagród
17. W określonych przez obsługę Festiwalu odstępach czasowych spośród wrzuconych
kartek losowane są upominki.
18. Festiwalowi towarzyszy wystawa tematyczna, których odwiedzenie rekomendujemy.
19. Ostateczna interpretacja regulaminu Festiwalu oraz kwestie sporne dotyczące reguł
gier turniejowych należy do obsługi turnieju.
20. Decyzja obsługi turnieju jest ostateczna i zawodnikom nie przysługuje prawo do
odwołania.
Ustaw się w ogonku do rozgrywki, zanim zrobią to inni!
Wstęp wolny.
Serdecznie Zapraszamy!

