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Regulamin turnieju w grę Magic the Gathering  

– format PAUPER 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa  

w Turnieju w grę Magic the Gathering – format PAUPER 

2. Organizatorem Turnieju jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy 

ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno. 

3. Turniej organizowany jest w ramach działań promujących Bibliotekę i czytelnictwo. 

4. Przed  przystąpieniem  do  Turnieju  Uczestnik  powinien  zapoznać  się z     postanowieniami  

Regulaminu.  Skorzystanie  z  usługi  oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 

5. Turniej ma charakter ogólny i otwarty. 

 

Cele Turnieju 

 

1.  Propagowanie  działań  promujących czytelnictwo oraz rodzinne spędzanie czasu wolnego. 

 

Zasady Turnieju 

 

1. Zadaniem   turniejowym  jest  rozgrywaniem  meczy  z  uwzględnieniem poniższych ustaleń: 

* Turniej zostanie rozegrany w formacie PAUPER (same karty common). 

* Organizator nie pobiera żadnego wpisowego na poczet rozgrywek (udział jest bezpłatny). 

* Można używać kart PROXY (brakujące karty można wydrukować). 

* Uczestnik zapewnia sobie protektory (koszulki) na swoje karty. 

* Gdy uczestnik ma zamiar używać kart PROXY, ma obowiązek grania ich w protektorach na 

„podkładce” z innej karty. 

* Do udziału w Turnieju nie jest wymagane posiadanie numeru DCI. 

* Turniej podzielony zostanie na rundy, o których ilości zdecyduje liczba uczestników w myśl: 

- do 8 osób – 3 rundy 
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- od 9 do 16 osób – 4 rund 

- od 17 do 32 osób – 5 rund 

- powyżej 33 osób – 6 rund 

* Każda runda trwać będzie maksymalnie 45 minut.  

 

Warunki uczestnictwa w Turnieju 

 

1. Udział w Turnieju mogą wziąć dzieci, młodzież oraz dorośli.  

2. Za Uczestników poniżej 17. roku życia KARTĘ UDZIAŁU wypełnia prawny opiekun. 

3.Udział w Turnieju wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody  na  

przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  poprzez wypełnienie i podpisanie 

KARTY UDZIAŁU do Turnieju. 

4. KARTĘ  UDZIAŁU  (do pobrania na www.biblioteka-piaseczno.pl zakładka  Dla 

czytelnika/Konkursy)  należy  wypełnić  i  dostarczyć  osobiście Organizatorowi w jego 

siedzibie przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno do Oddziału dla dorosłych, 

najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem Turnieju lub skan  przesłać  mailem  na  adres: 

przemek.kowalski@biblioteka-piaseczno.pl najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem 

Turnieju. 

5. KARTY UDZIAŁU będą również dostępne u Organizatora podczas wydarzenia. 

6. Losowanie par nastąpi po stawieniu się wszystkich chętnych graczy w miejscu i godzinie 

organizacji Turnieju. 

 

Przebieg Turnieju 

 

1. Turniej odbędzie się 15.06.2019 r. w siedzibie Organizatora, przy ul. Tadeusza Kościuszki 

49, 05-500 Piaseczno. 

- godzina 9:00 – otwarcie pomieszczeń, ustawianie stolików 

- godzina 10:00 – wolne granie, nauka grania 

- godzina 11:30 – otwarcie zapisów na turniej 

- godzina 12:00 – rozpoczęcie turnieju 

- godzina 18:00 – przewidywane zakończenie turnieju 

2. Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

- nagroda I – mata do gry oraz protektory DragonShield (wartość 90 zł) 

- nagroda II – protektory DragonShield oraz deckbox (wartość 50) 

http://www.biblioteka-piaseczno.pl/
mailto:przemek.kowalski@biblioteka-piaseczno.pl
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- nagroda III -  protektory DragonShield (30 zł) 

3. Minimalna liczba uczestników, aby Turniej mógł się odbyć to 10 osób. Organizator zastrzega 

sobie możliwość odwołania Turnieju w przypadku niezebrania przewidywanej liczby 

uczestników. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Turnieju  jest Organizator. 

2. Celem   przetwarzania   danych   jest   realizacja   Turnieju   oraz   promocja działalności 

Organizatora. 

3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Turnieju, w szczególności wizerunek  zwycięzcy 

utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępnione lokalnej prasie: Gazeta 

Piaseczyńska, Kurier Południowy, Przegląd Piaseczyński. 

4. Dane  są  przetwarzane  za  zgodą  Uczestnika  Turnieju lub opiekuna prawnego.  Organizator 

przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników przez okres 5. lat, lub do czasu wycofania 

zgody w kronice, na jego stronie internetowej http://biblioteka-piaseczno.pl oraz Facebooku 

pod adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno. W związku z transferem danych 

do serwisu Facebook organizator informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza 

Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu oznacza 

przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO: Facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC  

5.Dane  osobowe  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  przeprowadzenia Turnieju. 

6.Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu,  aktualizacji,  ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień 

w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: 

kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. 

 

Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania KARTY  

ZGŁOSZEŃ  ze  względu  na  problemy  techniczne,  związane z  urządzeniem,  przeglądarką  

lub  łączem  internetowym  Uczestnika Turnieju lub godzinami pracy siedziby Organizatora. 

3. Jeżeli  Uczestnik  Turnieju  ma  zastrzeżenia  do  przebiegu  i  organizacji Turnieju może 

wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 

przemek.kowalski@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie  rozpatrzona  w  terminie  14  

dni.  Uczestnik  Turnieju  zostanie powiadomiony  o  rozpatrzeniu  reklamacji  za  

http://biblioteka-piaseczno.pl/
https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
mailto:kontakt@biblioteka-piaseczno.pl
mailto:przemek.kowalski@biblioteka-piaseczno.pl
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pośrednictwem  poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. 

Organizator przyjmuje  reklamacje  od momentu ogłoszenia Turnieju do 7 dni po ogłoszeniu  

listy  Zwycięzców.  Po  tym  terminie  reklamacje  nie  będą rozpatrywane. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej www.biblioteka-piaseczno.plw 

sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe przechowywanie i odtwarzanie w 

zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia  niniejszego  Regulaminy  podlegają  przepisom  prawa polskiego. W   

sprawach   nieuregulowanych   niniejszym   Regulaminem zastosowanie  znajdować  będą  

powszechne  obowiązujące  przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych Uczestnika Turnieju. 

4. Zasada udziału i przebieg Turnieju określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


