Regulamin
1. Organizatorzy



TM Toys
Klub Gier Planszowych Pionkolandia

2. Partnerzy





Urząd Miasta i Gminy Sztum
Sztumskie Centrum Kultury
Stowarzyszenie Prometeusz w Sztumie
Stowarzyszenie Szansa w Sztumie

3. Patronat honorowy


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Pan Leszek Tabor

4. Patronat medialny


Dziennik Bałtycki

5. Uczestnicy


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

6. Zgłoszenia i rejestracja





Zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną poprzez stronę http://pionkolandia.pl/
Ilość szkół biorących udział w mistrzostwach: 45 - po przekroczeniu limitu, 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.

7. Terminy






Zgłoszenia szkół przyjmujemy od 13 kwietnia do 10 września 2018 r. lub wyczerpania miejsc.
Każda szkoła, która zostanie zakalikowana do Mistrzostw Polski Szkół otrzyma grę Las Vegas (gra
zostanie przekazana 28 września 2018 roku podczas finału).
Po zgłoszeniu szkoły prosimy przeprowadzić rozgrywki w dogodnym dla Państwa terminie i do 21
września 2018 r. do godziny 22:00 prosimy przesłać poprzez formularz dostępny na stronie
www.pionkolandia.pl imiona i nazwiska 2 uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w finale w
Sztumie.
Finał odbędzie się 28 września 2018 r. godzina 10:00 w Sztumie (aula Sztumskiego Centrum
Kultury, ul. Reja 13).

8. Nagrody w finale w Sztumie




Dla uczniów za miejsca od 1 do 4.
Uczniowie z pierwszych 4 miejsc mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Finale Rummikub, który
odbędzie w 6 października 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Dodatkowo 3 szkoły, których uczniowie łącznie zdobędą największa liczbę punktów po
eliminacjach otrzymają pakiety gier firmy TM Toys odpowiednio:
I miejsce – o wartości 500 zł.
II miejsce – o wartości 300 zł.
III miejsce – o wartości 150 zł.

9. Zasady turniejowe


Ogólnopolski finał zostanie przeprowadzony według zasad Rummikub Standard. Uczestnicy
rozegrają 8 gier w 2 rundach.
 Harmonogram
o 9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników
o 10:00 – 10:30 – uroczyste przywitanie gości
o 10:30 – 11:30 – I runda (4 gry)
o 11:30– 11:40 Lunch (poczęstunek)
o 11:40 – 12:40 II runda (4 gry)
o 12:45 – 13:30 Półfinał (3 gry) – TOP 16
o 13:30 – 14:15 Finał (3 gry) - TOP4

