
                                       REGULAMIN

 TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH GRANNA – SUPERFARMER

1. Organizatorem turnieju jest Klub Gier Planszowych Granna działający w Nowogardzkim Domu 
Kultury. 

2. Turniej odbędzie się 20 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w siedzibie Nowogardzkiego Domu 
Kultury.

3. W turnieju może wziąć udział każda osoba powyżej 7 roku życia, która dokona zgłoszenia z 
wypełnioną Karty Uczestnika dostępną na stronie www.ndk.pl do 18.11.2019 r. do godz.15:00 
w Biurze Kina, pok.18. 

Uczestnicy powinni stawić się na miejsce turnieju punktualnie.

4. Liczba graczy, którzy mogą wziąć udział w rozgrywkach jest ograniczona – max 16 osób.

5. Rozgrywki odbędą się w kilku grupach (przy kilku stolikach ).  Runda przy stoliku kończy się, gdy 
tylko jeden z graczy wygra. Zostaje on zwycięzcą Turnieju – będzie ich kilku. 

6. Organizator oraz jego przedstawiciele mają decydujący głos w kwestiach spornych. 

7. Najlepsi gracze otrzymają nagrody – gry planszowe, wszyscy Uczestnicy turnieju otrzymają 
pamiątkowe dyplomy. 

8. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w turnieju Uczestnik wyraża zgodę na warunki Regulaminu, 
a także;

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższej karcie, przez
Administratora danych Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą w Nowogardzie, ul. Plac Wolności 7, 
zarejestrowana w rejestrze samorządowych instytucji kultury Gminy Nowogard nr 1.1992, NIP: 
8561141423, numer REGON: 000285416, tel.: 913926283, e-mail: sekretariat@ndk.pl w celu/ach: 

- organizacyjnych, Turnieju Gier Planszowych Granna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle 
rozporządzenie o ochronie danych).

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.Zapoznałem(-am) się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania, polityki prywatności zamieszczona na stronie www.ndk.pl

9. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie internetowej NDK - www.ndk.pl

10. W kwestiach dotyczących przebiegu turnieju, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a 
także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

Opiekun Klubu Gier Planszowych Granna w NDK

Iwona Wiśniewska




