
 

Regulamin 

Powiatowego Turnieju Gier Zręcznościowych „Jenga” 
 

§ 1. Organizator 
1. Organizatorem Powiatowego Turnieju Gier Zręcznościowych „Jenga” (zwanej dalej „Grą”), jest: 

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim (PCAS)  

z siedzibą przy ul. Farbiarskiej 20/24, w dalszej części Regulaminu nazywany Organizatorem. 

2. Fundatorem nagród jest Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. 

3. Dyrektor PCAS wyznacza osobę do nadzorowania poprawności przebiegu gry, która po analizie 

wyników wszystkich graczy wyłoni zwycięzcę. 

§ 2. Uczestnicy 
1. Turniej Gier Zręcznościowych „Jenga” adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Tomaszowskiego. W grze mogą brać udział zarówno osoby indywidualne jak również grupy 

zorganizowane. 

2. Grupy zorganizowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w turnieju telefonicznie oraz 

 o wypełnienie karty uczestnictwa. 

§ 3. Zasady Gry 
1. Gra prowadzona będzie w okresie ferii tj. od 13 do 24 stycznia 2020 r. (w dni robocze) w godz. 9 – 14 

 w siedzibie PCAS. 

2. Warunkiem udziału w grze jest wypełnienie zgłoszenia karty uczestnika dostępnej  

w sekretariacie PCAS lub na stronie internetowej.  

3. Gra polegać będzie na ułożeniu jak najwyższej wieży z klocków typu „Jenga”. Wygrywa ta osoba która 

ułoży najwyższą wieżę, w jak najkrótszym czasie.  

4. W Grze mogą brać udział uczestnicy zajęć feryjnych organizowanych na terenie Powiatu 

Tomaszowskiego oraz uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci (6-9 lat) 

- młodzież (10-16 lat) 

Organizator ustala skład zespołów graczy w danych kategoriach wiekowych. 

5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna stosować się do poleceń opiekuna. 

6. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 4. Wyniki 
1. O wynikach turnieju Zwycięzcy poinformowani zostaną indywidualnie po 24 stycznia 2020 r. Wyniki 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej PCAS. 

§ 5. Nagrody 
1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną; Puchar Starosty a także inne nagrody za zajęcie 

drugiego i trzeciego miejsca.  

§ 6. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie PCAS tel. 44 724 63 34 oraz na stronie internetowej 

http://pcastm.pl/  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także  

w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w każdym czasie. 
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