
 

 

Regulamin Mistrzostw Szkół 

 w Pomysłówkę 

 

1. Cele  

 trening kreatywności, spostrzegawczości, rozbudzanie wyobraźni i logicznego myślenia; 

 promowanie uczniów uzdolnionych; 

 popularyzowanie  gier planszowych jako narzędzia edukacji. 

 

2. Organizatorzy 

 Wydawnictwo Goliath 

 Klub Gier Planszowych Pionkolandia 

 

3. Partnerzy 

 Sztumskie Centrum Kultury 

 Urząd Miasta i Gminy Sztum 

 

4. Patronat medialny 

 Dziennik Bałtycki 

 

5. Uczestnicy 

 Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

6. Zgłoszenia i rejestracja 

 Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.pionkolandia.pl   

 Liczba szkół biorących udział w mistrzostwach wynosi maksymalnie 25, po przekroczeniu 

limitu, dalsza rejestracja będzie niemożliwa. 

 Lista szkół przyjętych do mistrzostw zostanie ogłoszona na stronie www.pionkolandia.pl   

 Lista zgłoszonych szkół będzie aktualizowana na stronie Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół w 

Rummikub 2014 co 48 godzin. 

 Nauczyciel zgłaszający szkołę zostaje koordynatorem etapu szkolnego. 

 

7. Terminy 

 Zgłoszenia szkół przyjmujemy od 13 stycznia do 14 lutego 2015 r.  

 Każda szkoła otrzyma egzemplarze gry Pomysłówka na adres podany w formularzu. 

 Po zgłoszeniu szkoły i otrzymaniu gier prosimy przeprowadzić rozgrywki w dogodnym dla 

Państwa terminie do 20 lutego listopada 2015 r. 

 Do 22 lutego 2015 r. prosimy przesłać poprzez formularz dostępny na stronie 

www.pionkolandia.pl  imiona i nazwiska 3 uczniów z każdej szkoły, którzy będą reprezentowali 

szkołę w finale w Sztumie. Zespół szkół zgłasza 4 uczniów. 

 Finał odbędzie się 25 lutego listopada 2015 r. godzina 9:00 w Sztumie (aula Sztumskiego 

Centrum Kultury, ul. Reja 13).  
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8. Zobowiązania szkoły 

 przeprowadzenie Mistrzostw szkoły, 

 przesłania na adres pionkolandia@gmail.com relacji prasowej i fotograficznej 

 uczestniczenia w turnieju w Pomysłówkę 25 lutego 2015 roku w Sztumie 

 po spełnieniu wyżej wymienionych zobowiązań gra przechodzi na własność szkoły. W innym 

przypadku prosimy o odesłanie jej na adres wydawnictwa. 

 

9. Nagrody w finale w Sztumie 

 I -IV miejsce – nagrody w postaci gier planszowych 

 

10.  Pytania i uwagi 

 Wszystkie pytania i uwagi należy kierować na adres mailowy: pionkolandia@gmail.com 

(koordynator mistrzostw Sławek Wiechowski). 

 

11.  Harmonogram turnieju 25 lutego 2015 roku w Sztumie 

 9:00 Oficjalne rozpoczęcie  

 9:10 Omówienie zasad turnieju  

 9:20 Początek eliminacje w Pomysłówkę  

 9:30  Szkolenie dla nauczycieli „Gry planszowe w edukacji” 

 10:30 Turniej w Pomysłówkę dla nauczycieli  

 11:00 Nauka i rozgrywka w gry w Triominos 

 9:45-10:30 Prezentacja gry Stiksy  

 11:00 - 12:00  Półfinały i finał  

 12:15 wręczenie nagród 
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