REGULAMIN
XIII MISTRZOSTW POLSKI
W TABLICZCE MNOŻENIA
„MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT”
Poznań, 23-24 maja 2020 r.
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki uczestników
wydarzenia pod nazwą „XIII MISTRZOSTWA POLSKI W TABLICZCE MNOŻENIA” (dalej: „XIII MPwTM”,
„Mistrzostwa” lub „Wydarzenie”).
1. CELE
Celami XIII MPwTM są:
§
§
§
§

Popularyzacja zabawowej formy nauczania – uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem Kart
Grabowskiego Tabliczka mnożenia.
Wyłonienie najlepszych uczniów w Polsce w tabliczce mnożenia.
Popularyzowanie wśród nauczycieli z Polski i innych krajów idei organizowania imprez edukacyjnych
pod hasłem „MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT”.
Propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych kultury fizycznej i sportu jako sposobu
kształtowania istotnych wartości i umiejętności życiowych np.: pewności siebie, pracy w zespole,
komunikacji, poczucia wspólnoty, zdyscyplinowania, szacunku, poprawy zdolności uczenia się,
wspomagania koncentracji, zasady fair-play.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Wydarzenia jest Mateusz Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Karty
Grabowskiego Mateusz Grabowski” z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań),
posiadający numer REGON 361172253 oraz NIP 673-18-86-547 (dalej: „Organizator”).
3. WSPÓŁORGANIZATOR
Współorganizatorem wydarzenia jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 "Dębinka", posiadająca numer
RSPO 72600 i numer REGON 302258897, prowadzona przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań) wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032752, posiadające numer
REGON 004812798 (dalej: „Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3” oraz „Współorganizator”).
4. ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU
Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski, ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań, e-mail:
mistrztostwa@kartygrabowskiego.pl, strona internetowa: http://www.kartygrabowskiego.pl. Szczegółowe
informacje na temat formy prawnej i danych rejestrowych wskazano w pkt. 2.
5. KOORDYNATORZY MISTRZOSTW ORAZ SĘDZIA GŁÓWNY
Koordynatorami Mistrzostw są:
§
§
§

Justyna Grabowska-Dybek, tel. +48 600 322 216;
Mateusz Grabowski, tel. +48 696 035 324;
Beata Łuczak-Węcel.

Sędzią Głównym Mistrzostw jest Pan Mateusz Grabowski.
6. TERMIN
Mistrzostwa odbędą się w terminie 23-24 maja 2020 r. (sobota – niedziela).
7. MIEJSCE
XIII MPwTM odbędą się, zgodnie z programem określonym w punkcie 13, częściowo w Społecznej Szkole
Podstawowa nr 3 (adres: ul. Grabowa 3, 61-473 Poznań), a częściowo w Hali widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie (adres: ul. Podgórna 21, 62-040 Puszczykowo).
8. WARUNKI UCZESTNICTWA
8.1. W Wydarzeniu udział biorą szkoły reprezentowane przez reprezentacje składające się z maksymalnie 8
uczniów oraz 2 opiekunów.
8.2. Zawody będą rozegrane w 4 kategoriach: D-III (dziewczęta klasa III), C-III (chłopcy klasa III), D-IV
(dziewczęta klasa IV), C-IV (chłopcy klasa IV). Dodatkowo w ramach zawodów zostanie zorganizowana
konkurencja dla opiekunów reprezentacji (kategoria OR). Szkoła może wystawić maksymalnie 2 osoby
w każdej kategorii.
8.3. Udział w zawodach uczniów klas II (w kategoriach D-III lub C-III) oraz drugich reprezentacji szkół
(w klasyfikacji indywidualnej – start w konkursie, w klasyfikacji zespołowej – start poza konkursem) jest
możliwy, pod warunkiem uzyskania zgody Sędziego Głównego.
8.4. Maksymalna liczba wszystkich uczestników Wydarzenia nie może przekroczyć 299, przy czym za
wszystkich uczestników Wydarzenia rozumie się nie tylko osoby biorące aktywny udział w Mistrzostwach,
ale również osoby przebywające na terenie Wydarzenia w charakterze opiekunów, organizatorów czy też
innych służb. Każdy z uczestników Wydarzenia otrzyma bezimienny „identyfikator wejścia” uprawniający
uczestników do wejścia i przebywania w obiektach, w których odbywane będą Mistrzostwa.
8.5. Osoby, które zamierzają wziąć udział w Wydarzeniu muszą spełnić następujące warunki uczestnictwa:
§

Spełnić wymagania kwalifikacyjne zawarte w punkcie 9 Regulaminu;

§

Znać zasady gier w Karty Grabowskiego Tabliczka Mnożenia objęte programem XIII MPwTM (autorem
gier oraz kart jest Andrzej Grabowski);

§

Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie: (i) osoby, które w dniu zawodów będą uczęszczać do
klasy III lub klasy IV szkoły podstawowej oraz (ii) opiekunowie reprezentacji szkół, którymi mogą być
nauczyciele tych szkół lub prawni opiekunowie uczniów, wchodzących w skład reprezentacji;

§

Posiadać ważną legitymację szkolną (dotyczy wyłącznie uczniów).

9. KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW
A. I ETAP – ZGŁOSZENIE SZKOŁY – od 05.02.2020 do 08.03.2020.
9.1. Szkoły przesyłają zgłoszenie szkoły do udziału w Wydarzeniu za pomocą formularza dostępnego na
stronie https://kartygrabowskiego.pl/mistrzostwa-2020. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 8 marca
2020 r. do godz. 23:59:59. Jeżeli zgłosi się nie więcej niż 16 szkół, to wszystkie zgłoszone szkoły
kwalifikują się do Mistrzostw. Jeżeli zgłosi się więcej niż 16 szkół, to przeprowadzone zostaną eliminacje.

9.2. Najpóźniej w terminie do 15 marca 2020 r. do godz. 23:59:59 Organizator Mistrzostw poinformuje szkoły
czy konieczne jest przeprowadzenie eliminacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Jeśli nie będzie
potrzeby przeprowadzenie eliminacji wówczas wszystkie szkoły, które wysłały formularz zgłoszenia
zostają zakwalifikowane do udziału w Wydarzeniu.
9.3. Po zakwalifikowaniu się szkoły do udziału w Wydarzeniu, szkoły są zobowiązane przesłać Organizatorowi
(do dnia 9 maja 2020 r.) listy imienne obejmujące dane osób stanowiących reprezentację szkoły za
pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wskazanej w punkcie 9.1. Szkoły uprzednio
pozyskują od zgłaszanych osób pisemne zgody na ich zgłoszenie, przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku w zakresie wskazanym w treści zgód wraz z oświadczeniem o akceptacji
niniejszego Regulaminu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników, oświadczenia opiekunów prawnych
we wspomnianym zakresie wraz z oświadczeniem o osobie odpowiedzialnej za niepełnoletniego
uczestnika oraz zgodą osoby odpowiedzialnej na objęcie niepełnoletniego uczestnika opieką (dalej:
„Zgody”). Szkoły przekazują Zgody Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia
Wydarzenia, przed jego rozpoczęciem. Zgody stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu. Osoby, co do
których Organizator nie otrzyma kompletu zgód wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu najpóźniej
przed rozpoczęciem Wydarzenia, nie zostaną dopuszczone do udziału w Mistrzostwach.
B. II ETAP – ELIMINACJE – od 16.03.2020 do 19.04.2020
9.4. Eliminacje odbywają się, gdy do udziału w Wydarzeniu zgłosi się więcej niż 16 szkół.
9.5. W ramach eliminacji każda szkoła rozgrywa w swojej placówce dwie konkurencje: Krzyżak oraz
Olimpijczycy zgodnie z zasadami rozgrywania tych konkurencji określonymi w załączniku nr 2 do
Regulaminu. W eliminacjach bierze udział po 2 uczniów z każdej kategorii, określonych w punkcie 8.2.
Szkoła przesyła wyniki za pomocą aplikacji dostarczonej przez Organizatora. Szczegółowy regulamin
eliminacji zostanie ogłoszony 10.03.2020 r. na stronie https://kartygrabowskiego.pl/mistrzostwa-2020.
9.6. Termin przeprowadzania eliminacji każda szkoła ustala indywidualnie z Organizatorem. Termin nie może
być późniejszy niż 19.04.2020 r.
9.7. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu zostanie ogłoszona w dniu 24.04.2020 r. na
stronie https://kartygrabowskiego.pl/mistrzostwa-2020.
C. WPISOWE
9.8. Szkoły zakwalifikowane do udziału w Wydarzeniu zgodnie z punktami 9.1 - 9.7 zobowiązane są do
uiszczenia wpisowego w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) od każdego uczestnika (ucznia
i opiekuna) oraz osoby towarzyszącej za pośrednictwem jednej zbiorczej wpłaty na konto Organizatora
wskazane w poniższych danych do płatności:
§
§
§
§

Numer konta: 51 1020 2791 0000 7402 0232 4960 (Bank PKO PB);
Dane do przelewu: Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski, ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań,
z dopiskiem „Mistrzostwa 2020 - wpisowe”;
Termin wpłat wpisowego: do 3 maja 2020 r. (decyduje data stempla jednostki przyjmującej wpłatę);
Wpłacający otrzymają fakturę VAT.

9.9. Nieuiszczenie wpisowego w wysokości odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w Wydarzeniu
zgłoszonych przez szkołę (według zasady 20,00 zł za osobę) w terminie do dnia 3 maja 2020 r. jest
równoznaczne z wykluczeniem szkoły w udziale w Wydarzeniu. Jeśli szkoła wpłaci wpisowe w ww.
terminie w niepełnej wysokości, wówczas szkoła ma prawo wziąć udział w Wydarzeniu, ale jest
zobowiązana do poinformowania Organizatora w terminie do 9 maja 2020, które osoby z drużyny szkoły
nie wezmą udziału w Wydarzeniu (liczba osób, które nie wezmą udziału w Wydarzeniu, musi odpowiadać
brakującej kwocie wpisowego według zasady każde niepełne 20,00 zł wpisowego oznacza jedną osobę
mniej).

10. WYŻYWIENIE
10.1. Uczestnicy Wydarzenia mają możliwość zamówienia wyżywienia serwowanego w toku Wydarzenia.
Wykupienie wyżywienia jest opcjonalne. Informacje o decyzji co do wykupienia wyżywienia (oraz ilości
osób z danej szkoły dla których wykupione zostało wyżywienie) szkoła zamieszcza w listach imiennych
zgłaszanych Organizatorowi po zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu.
10.2. Koszt wyżywienia wynosi 80,00 zł za 1 osobę. Wyżywienie obejmuje: kolację w piątek (22.05.2020 r.),
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w sobotę (23.05.2020 r.), śniadanie i obiad w niedzielę
(24.05.2020 r.). Opłaty z tytułu zamówionego wyżywienia należy wpłacać na konto Organizatora
wskazane w poniższych danych do płatności:
§
§
§
§

Numer konta: 51 1020 2791 0000 7402 0232 4960 (Bank PKO PB);
Dane do przelewu: Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski, ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań,
z dopiskiem „mistrzostwa 2020 - wyżywienie”;
Termin wpłat za wyżywienie: do 3 maja 2020 r. (decyduje data stempla jednostki przyjmującej wpłatę);
Wpłacający otrzymają fakturę VAT.

11. BEZPIECZEŃSTWO
11.1.

Na teren Wydarzenia może wejść oraz przebywać wyłącznie osoba, która:
§
§
§

jest trzeźwa,
nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie,
nie narusza przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz regulaminów korzystania obiektów,
w jakich odbędzie się Wydarzenie.

11.2.

Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia i posiadania:
§
przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej,
gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania (niniejszy punkt nie dotyczy
funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez
nich obowiązków służbowych),
§
materiałów wybuchowych,
§
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
§
różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów
wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych
przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do
zachowania sprzecznego z prawem,
§
wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie
działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo
niebezpiecznych,
§
urządzeń laserowych,
§
odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,
§
wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt, bez zgody Organizatora.

11.3.

Organizator oraz Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy
uczestników Wydarzenia. Uczestnicy Wydarzenia oraz osoby przebywające na terenie Wydarzenia
zobowiązani są do dochowania należytej staranności w kwestiach bezpieczeństwa m.in. poprzez
niepodejmowanie zachowań ryzykownych, mogących prowadzić do powstania szkody.

11.4.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników wydarzenia ponoszą
osoby, pod których opieką pozostają w trakcie Wydarzenia.

11.5.

Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązania
i Współorganizatora oraz upoważnionych
z bezpieczeństwem Wydarzenia.

do stosowania się do poleceń Organizatora
przez nich osób w kwestiach związanych

12. KONKURENCJE
12.1. W poniższej tabeli wskazane zostały wszystkie konkurencje, które będą rozgrywane w toku Mistrzostw:
Konkurencja (nazwa gry)
Olimpijczycy* (indywidualnie)
Krzyżak* (indywidualnie)
Szeryf (stoliki 4-osobowe, dwie serie)
Prymus (stoliki 3-osobowe, dwie serie)
Królowa skakanki (indywidualnie i zespołowo)
Piłkarz matematyk (indywidualnie i zespołowo)
Ekspres* (startują 8-osobowe reprezentacje szkół)
Krzyżak OR* (opiekunowie reprezentacji)

D-III
E, F
E, F
S
S
E, F

Kategorie
C-III
D-IV
E, F
E, F
E, F
E, F
S
S
S
S
E, F
F
E, F
Serie na czas

C-IV
E, F
E, F
S
S
F

Oznaczenia zawarte w tabeli:
§
§
§
§

E – Eliminacje;
F – Finał;
S – Konkurencje rozgrywane przy stoliku 4-osobowym lub 3-osobowym.
* – Eliminacje odbędą się seriami na czas. Do finałów kwalifikuje się 12 najlepszych zawodników
w każdej kategorii. Czas będzie mierzony przez zawodników (zawodnik sam włącza i wyłącza stoper)
oraz sędziów. W pierwszej kolejności liczy się czas zmierzony przez zawodnika. Gdy zawodnik nie
zmierzył czasu uwzględnia się czas zmierzony przez sędziego.

12.2.

Wszystkie gry rozgrywane na Mistrzostwach są autorstwa Andrzeja Grabowskiego. Opisy zasad gier
znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu oraz w instrukcji i dodatku do Kart
Grabowskiego Tabliczka mnożenia.

12.3.

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w Wydarzeniu w obuwiu sportowym.

12.4.

Uczestnicy gier „Piłkarz matematyk”, „Królowa skakanki” zobowiązani są, pod rygorem
niedopuszczenia do startu, występować w stroju i obuwiu sportowym (dres lub koszulka i spodenki,
obuwie bez kołków piłkarskich, także gumowych).

12.5.

Uczestnicy gier „Piłkarz matematyk”, „Królowa skakanki” mogą korzystać ze swojego sprzętu pod
warunkiem, że udostępnią go innym zawodnikom.

12.6.

W finale gry „Królowa skakanki” można korzystać ze swojej skakanki z licznikiem pod warunkiem, że
skakanka ta będzie złożona u Sędziego Głównego do dnia 23 maja 2020 r. do godz. 8.00, celem
weryfikacji licznika.

13. PROGRAM
Poniżej przedstawiony został orientacyjny program Mistrzostw. Szczegółowy program zostanie opracowany
po zamknięciu listy zgłoszeń i przedstawiony uczestnikom w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem Mistrzostw.
Orientacyjny program Wydarzenia:

§

22.05.2020 r. (piątek) – od godz. 16.00: przyjazd ekip, zakwaterowanie, weryfikacja uczestników;

§

23.05.2020 r. (sobota) – DZIEŃ MATEMATYKI:
Ø godz. 9.00 – 13.00: Eliminacje w grach „Olimpijczycy”, „Krzyżak”, „Krzyżak OR”, gry przy stolikach
„Szeryf” (dwie serie), „Prymus” (dwie serie), „Ekspres” – eliminacje;
Ø godz. 17.00 – 19.00 (Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie): Uroczystość Otwarcia. Gry:
„Olimpijczycy” – finały (4 kategorie), „Krzyżak” – finały (4 kategorie), „Krzyżak OR” – finał,
„Ekspres” – finał;

§

24.05.2020 r. (niedziela) – DZIEŃ SPORTU:
Ø 8.30 – 9.30: Dekoracja Nr 1;
Ø 9.30 – 11.00: Gry matematyczno-sportowe „Królowa skakanki”, „Piłkarz matematyk”;
Ø 12.00 – 14.00 Dekoracja Nr 2. Uroczystość Zakończenia XIII MPwTM.

14. ZASADY PUNKTACJI
14.1.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (osobno dla każdej kategorii).

14.1.1. Zawodnicy startują w 4 konkurencjach i otrzymują punkty zgodnie z poniższą tabelką:

NAZWA GRY
(uwagi o sposobie
rozegrania gry)

PUNKTY
10

9

8

7

6

Szeryf

(eliminacje** i finały)

Prymus
(gra przy stolikach 3-osobowych)

„Królowa skakanki”, „Piłkarz
matematyk”

4

3

2

1

0

2

3

4

*

17-20

21-24

25
i
dalsze

MIEJSCE
1

(gra przy stolikach 4-osobowych)

Olimpijczycy, Krzyżak

5

1

2

3

4-6

7-9
1

10-12

13-16
2

3

W tych grach nie przyznaje się punktów za zajęte miejsca.

Wyjaśnienia do tabeli:
§
§

* 0 punktów uzyskają ci zawodnicy, którzy nie ukończą konkurencji.
** Jeśli czas wykonania próby w grach „Olimpijczycy”, „Krzyżak” lub „Ekspres” przekroczy 5 minut,
sędzia może zakończyć daną serię.

14.1.2. O miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje łączna liczba zdobytych punktów przez zawodnika.
Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska równą liczbę punktów, porównuje się ich miejsca zdobyte
w grze „Olimpijczycy”: im wyższe miejsce w tej grze, tym wyższe miejsce indywidualnie.
14.1.3. W przypadku, gdy: (i) ilość startujących osób w kategorii indywidualnej będzie inna niż 32 osoby lub
(ii) ilość startujących szkół w kategorii zespołowej będzie inna niż 16, wówczas Organizator może
zmienić system punktacji w grach Olimpijczycy oraz Krzyżak, o czym poinformuje startujących
w terminie do 22 maja 2020 r.

14.2. KLASYFIKACJI ZESPOŁOWA.
14.2.1. Do punktacji zespołowej liczy się suma punktów uzyskanych za: (i) grę „Ekspres” i (ii) 6 najlepszych
miejsc indywidualnych bez względu na kategorie. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelką:
PUNKTY
Punkty
przyznaje się za:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MIEJSCE
Ekspres (gra
zespołowa)

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10-12

Klasyfikacja
indywidualna

1

2

3

4-6

7-9

10-12

13-16

17-20

21-24

13 i
dalsze

25
i
dalsze

14.2.2. Jeśli dwie lub więcej reprezentacji uzyska równą liczbę punktów, porównuje się ich miejsca zdobyte
w grze „Ekspres”: im wyższe miejsce w tej grze, tym wyższe miejsce zespołowo. Jeśli brak
rozstrzygnięcia (na przykład: zespoły nie startowały w grze „Ekspres”) porównuje się miejsce zdobyte
przez najlepszych zawodników reprezentacji: im wyższe miejsce indywidualnie, tym wyższe miejsce
zespołowo.
14.2.3. W przypadku, gdy: (i) ilość startujących osób w kategorii indywidualnej będzie inna niż 32 osoby lub
(ii) ilość startujących szkół w kategorii zespołowej będzie inna niż 16, wówczas Organizator może
zmienić system punktacji, o czym poinformuje startujących w terminie do 22 maja 2020 r.
14.3. Poniżej przedstawiony został sposób ustalania punktacji w KLASYFIKACJI ZESPOŁOWEJ w ramach
gier rozgrywanych w Dniu Sportu:
Gra ,,Piłkarz matematyk”:
§
§
§
§

Najpierw porównuje się sumę punktów czterech zawodników: po dwóch z kategorii C-III i C-IV: im
większa suma punktów, tym wyższe miejsce.
W przypadku braku rozstrzygnięcia, porównuje się najlepsze wyniki w zespołach: im lepszy wynik, tym
wyższe miejsce.
Jeśli nadal nie ma rozstrzygnięcia, porównuje się drugie (przy braku rozstrzygnięcie trzecie lub
czwarte w kolejności) wyniki: im lepszy wynik, tym wyższe miejsce.
Gdy wszystkie wyniki są identyczne przeprowadza się dogrywkę. Startują w niej przedstawiciele
zespołów.

Gra ,,Królowa skakanki”:
§

§
§
§

Najpierw porównuje się sumę punktów zdobytych przez dwie zawodniczki z kategoriach D-III i dwie
zawodniczki z kategorii D-IV, startujące w eliminacjach i finale: im większa suma punktów, tym wyższe
miejsce (czyli im więcej przeskoków razem, tym wyższe miejsce).
W przypadku braku rozstrzygnięcia, porównuje się najlepsze wyniki w zespołach: im lepszy wynik
w finale, tym wyższe miejsce.
Jeśli nadal nie ma rozstrzygnięcia, porównuje się drugie (przy braku rozstrzygnięcie trzecie lub
czwarte w kolejności) wyniki: im lepszy wynik, tym wyższe miejsce.
Gdy wszystkie wyniki są identyczne przeprowadza się dogrywkę. Startują w niej przedstawiciele
zespołów.

15. NAGRODY
15.1.

Poniższe zestawienie prezentuje nagrody wręczane uczestnikom Wydarzenia w klasyfikacji
indywidualnej:
§

Każdy uczestnik otrzyma: (i) pamiątkowy medal, (ii) dyplom uczestnictwa, (iii) pamiątkowy
znaczek i (iv) pamiątkową koszulkę.

§

W ramach kategorii D-III, C-III, D-IV i C-IV:
Ø za zajęcie miejsc I-XII w klasyfikacji końcowej w każdej kategorii wręczone będą dyplomy
i upominki;
Ø za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji końcowej w każdej kategorii oraz w grach „Olimpijczycy”,
„Krzyżak”, „Królowa skakanki” i „Piłkarz matematyk” wręczone będą medale;
Ø za zajęcie miejsc I-XII w klasyfikacji końcowej w każdej kategorii w grach „Olimpijczycy”,
„Krzyżak”, „Królowa skakanki” i „Piłkarz matematyk” wręczone będą dyplomy;
Ø za zajęcie miejsc I-III w grze „Ekspres” wręczone będą medale.

§

W ramach gry Krzyżak OR:
Ø za zajęcie miejsc I-III wręczone będą medale;
Ø za zajęcie miejsc I-XII wręczone będą dyplomy.

15.2.

Poniższe zestawienie prezentuje nagrody wręczane uczestnikom Wydarzenia w klasyfikacji
zespołowej:
§

za zajęcie miejsc I-XII w klasyfikacji generalnej szkół wręczone będą puchary oraz dyplomy.

§

za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej szkoła otrzyma:
Ø za zajęcie I miejsca – bon o wartości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do
wykorzystania w sklepie internetowym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem
kartygrabowskiego.pl,
Ø za zajęcie II miejsca – bon o wartości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do
wykorzystania w sklepie internetowym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem
kartygrabowskiego.pl,
Ø za zajęcie III miejsca – bon o wartości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) do
wykorzystania w sklepie internetowym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem
kartygrabowskiego.pl,

§

za zajęcie miejsc I-XII w klasyfikacji końcowej w kategoriach klas III i IV wręczone będą puchary
i dyplomy;

§

za zajęcie miejsc I-XII w grze „Ekspres” wręczone będą dyplomy i puchary lub statuetki;

§

za zajęcie miejsc I-XII w grach „Piłkarz matematyk”, „Królowa skakanki” wręczone będą dyplomy
i puchary lub statuetki.

15.3.

Bony, o których mowa powyżej mogą być wykorzystane w terminie pół roku od dnia ich otrzymania,
wyłącznie przez szkołę, której zostały wręczone.

15.4.

Fundatorem nagród jest Organizator. Zwycięzcom jakiejkolwiek nagrody rzeczowej nie przysługuje
prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce. Zwycięzcom nie przysługuje prawo
przeniesienia na osoby trzecie prawa do uzyskania jakiejkolwiek nagrody. Zwycięzca może zrzec się

nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada.
16. FINANSOWANIE
16.1.

Organizator ponosi koszty organizacji Wydarzenia, w tym w szczególności koszty nagród i opieki
medycznej (w zakresie wskazanym w pkt. 17.1, z wyłączeniem kosztów określonych w punkcie 16.2
Współorganizator ponosi koszty organizacji wydarzenia, w tym w szczególności koszty najmu
i sprzątania pomieszczeń na potrzeby organizacji Wydarzenia, z wyłączeniem kosztów określonych
w punkcie 16.2.

16.2.

Szkoły lub uczestnicy pokrywają następujące koszty:
§ wpisowe uczestników, wskazane w punkcie C Regulaminu,
§ transport do i z miejsca Wydarzenia,
§ zakwaterowania uczestników,
§ wyżywienie uczestników wskazane w punkcie 10 Regulaminu,
§ zaspokojenia innych osobistych potrzeb uczestników.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1.

Organizator zapewnia opiekę lekarską w postaci obecności ratownika medycznego oraz pielęgniarki
szkolnej.

17.2.

Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane na podstawie ich zgody przez
Organizatora i Współorganizatora, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobnych,
stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

17.3.

Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęć w czasie trwania Wydarzenia,
a następnie rozpowszechnienia tak utrwalonego wizerunku w okresie 10 lat od dnia Wydarzenia przez
Organizatora w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora, w szczególności na stronie
internetowej Organizatora w jego mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych,
a także w środkach masowego przekazu (w szczególności za pośrednictwem prasy) w celu promocji
działalności Organizatora. Wyrażenie zgody Uczestników na utrwalenie ich wizerunku następuję
poprzez podpisanie zgody wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

17.4.

Zawody organizowane są według pomysłu Andrzeja Grabowskiego.

17.5.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora.
Ilekroć w regulaminie mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z usług opisanych
w punkcie 9.

17.6.

Organizator świadczy następujące usługi (dalej łącznie: „Usługi”): umożliwia Użytkownikowi
zgłoszenie swojego udziału w Wydarzeniu oraz umożliwia Użytkownikowi przesłanie list imiennych.
W celu skorzystania z Usług należy zaakceptować niniejszy Regulamin. Usługi świadczone
są nieodpłatnie i bezterminowo. Reklamacje dotyczące Usług należy kierować na adres email lub
wysyłać pod adres wskazane w punkcie 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym
niż 14 dni.

17.7.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej.
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby

wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego kartygrabowskigo.pl, w tym
w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość serwisu.
17.8.

Do korzystania z Usług niezbędne są: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem
do Internetu, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer
w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 45.0. i wyższej, Safari
w wersji 9.0 i wyższej, minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli, włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

DO ZOBACZENIA W POZNANIU!
Koordynatorzy XIII MPwTM

Sędzia Główny XIII MPwTM

Beata Łuczak-Węcel
Justyna Grabowska-Dybek

Mateusz Grabowski

Poznań, 06.02.2020 r.

Załączniki do Regulaminu:
§
§
§

Załącznik nr 1 – Zgody;
Załącznik nr 2 – Zasady gier;
Załącznik nr 3 – Dane Osobowe.

