
 

 

Regulamin 
Ogólnopolskiego  

Festiwalu Gier Matematycznych  

 

1. Cele  

 trening kreatywności, spostrzegawczości, rozbudzanie wyobraźni i logicznego myślenia; 

 promowanie uczniów uzdolnionych; 

 popularyzowanie gier planszowych jako narzędzia edukacji; 

 
2. Organizatorzy 

 Klub Gier Planszowych Pionkolandia 
 Stowarzyszenie Szansa 

 

3. Partnerzy 

 mBank S.A. 
 Wydawnictwo Egmont 
 Wydawnictwo G3 

 Wydawnictwo Granna 
 Wydawnictwo Foxgames 

 Wydawnictwo Lucrum Games 
 TM Toys 
 Sztumskie Centrum Kultury 

 Urząd Miasta i Gminy Sztum 

 

4. Patronat honorowy 

 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Pan Leszek Tabor 

 

5. Patronat medialny 

 Dziennik Bałtycki 

 Przystanek Planszówka  

 Board Times  

  

6. Uczestnicy 

 Turniej adresowany jest tylko do uczniów szkół podstawowych. 

 

7. Zgłoszenia i rejestracja 

 Aby wziąć udział w festiwalu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.pionkolandia.pl 

 Liczba szkół biorących udział w mistrzostwach wynosi 30. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

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

 Nauczyciel zgłaszający szkołę zostaje koordynatorem etapu szkolnego. 

  

http://www.dziennikbaltycki.pl/?cookie=1
http://boardtime.pl/
http://boardtime.pl/
http://www.pionkolandia.pl/
http://www.pionkolandia.pl/


 

 

 

8. Terminy 

 Zgłoszenia szkół przyjmujemy od 28 września do 20 listopada 2016 r.  

 Każda szkoła, która zostanie zakalikowana do Festiwalu Gier Matematycznych otrzyma od 4 do 

6 gier: 

o 1 egzemplarz gry Kod Faraona (wydawnictwo G3) 

o 1 egzemplarz gry Pentago (wydawnictwo Egmont) 

o 1 egzemplarz gry Hexx (wydawnictwo Foxgames) 

o 1 egzemplarz gry Fikolo (wydawnictwo Lucrum Games) 

 

o Po 1 egzemplarzu gry Rummikub (TM Toys) i Super Farmer (wydawnictwo Granna) – 

otrzymają tylko te szkoły, które nie uczestniczyły w mistrzostwach Polski 

organizowanych przez Pionkolandię. 

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

Państwa terminie do 30 listopada 2016 r i wyłonienie reprezentacji szkoły składającej się z 4 

uczniów. 

 Do 30 listopada 2016 r. do godziny 20:00 prosimy przesłać poprzez formularz dostępny na 

stronie www.pionkolandia.pl imiona i nazwiska 4 uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w 

finale w Sztumie.  

 Finał odbędzie się 5 grudnia 2016 r. godzina 10:00 w Sztumie (aula Sztumskiego Centrum 

Kultury, ul. Reja 13).  

 
9. Nagrody w finale w Sztumie 

1. I miejsce – gry planszowe o wartości 1000 zł dla szkoły 

2. II miejsce  – gry planszowe o wartości 500 zł dla szkoły 

3. III miejsce  – gry planszowe o wartości 300 zł dla szkoły 

 

10.  Pytania i uwagi 

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

(koordynator mistrzostw Sławek Wiechowski). 

 

11.  Zasady turniejowe  

 Każda szkołę reprezentuje 4 uczniów. Nauczyciel jest kapitanem drużyny i podejmuje decyzję, 

który z uczniów weźmie udział w jakim turnieju. 

 Jednocześnie będą rozgrywane 3 turnieje : 

o 10:30 Pentago, Fikolo, Rummikub  

o 12:00 Superfarmer, Kod Faraona, Hexx 

 Uczniowie zdobywają punkty do ogólnej puli za każdy turniej. 

 Wygra ta szkoła, która zdobędzie najwięcej punktów po 6 turniejach. 

http://www.pionkolandia.pl/
mailto:pionkolandia@gmail.com

