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1. Organizatorzy 

 Wydawnictwo Granna 

 Klub Gier Planszowych Pionkolandia 

 

2. Patronat  medialny 

 Dziennik Bałtycki 

 

3. Uczestnicy 

 Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

4. Zgłoszenia i rejestracja 

 Zgłoszenie należy wysłać drogą  elektroniczną poprzez stronę http://pionkolandia.pl/  

 Ilość szkół biorących udział w mistrzostwach: maksymalna 45 

 Po przekroczeniu limitu szkół, dalsza rejestracja będzie niemożliwa. 

 Liczy się kolejność zgłoszeń. 

 Lista szkół przyjętych do mistrzostw zostanie ogłoszona na stronie 

http://pionkolandia.pl/  

 Nauczyciel zgłaszający szkołę zostaje koordynatorem etapu szkolnego. 

 

5. Terminy 

 Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 1 do 30 kwietnia 2016 r.  

 Szkoły lub Zespoły Szkół, które brały działa w mistrzostwach w Sztumie w zeszłym 

roku otrzymają PAKIET 2 egzemplarzy gry Superfarmer. 

 Każda nowa szkoła lub zespół szkół otrzyma PAKIET 4 egzemplarzy gry 

Superfarmer. 

 Do 18 maja 2016 r. szkolny koordynator zgłasza poprzez formularz dwóch uczniów, 

którzy wezmą udział w finale w Sztumie. 

 Finał odbędzie się w środę 25 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w Sztumie  (Sztumskie 

Centrum Kultury, ul. Reja 13).  

6. Nagrody 

 Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymają nagrody upominki w dniu finału. 

 Uczniowie z pierwszych 8 miejsc mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Finale 

SuperFarmera, który się odbędzie 14 czerwca w Warszawie w Muzeum Powstania 

Warszawskiego 

 Pierwsze 4 miejsce otrzymają  specjalne nagrody.   

 Nagroda specjalna za najładniejszy i najbardziej oryginalny strój superfarmera. 

http://pionkolandia.pl/
http://pionkolandia.pl/


7. Szczegółowy Przebieg mistrzostw szkoły w Superfarmera 

 Zawiadomienie uczniów o rozpoczynających się mistrzostwach szkoły. 

 Dokładny dzień i termin turnieju szkolnego określa szkoła. 

 Przeprowadzenie etapu szkolnego. 

 Wyłonienie szkolnego Mistrza i wicemistrza w grze Superfarmer. 

 Przyjazd do Sztumu wraz z dwójka uczniów na Turniej Superfarmera. 

 

8.  Inne 

 Wszystkie uwagi należy kierować na adres mailowy: pionkolanida@gmail.com 

(koordynator turnieju Sławomir Wiechowski) 

 Turniej jest oparty na grze Granny „Superfarmer”. 

 Szkoła otrzymuje nieodpłatnie i bezzwrotnie od Granny 2 lub 4 egzemplarzy gier do 

przeprowadzania mistrzostw szkoły. 
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