
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 

w MIKOŁOWIE 

ZAPRASZA NA 

VII TURNIEJ 

GIER PLANSZOWYCH 
  

 

  

dla członków zespołu gier planszowych „BYSTRZAKI” 

Cele: 

 rozwijanie zainteresowania planszowymi grami logicznymi i strategicznymi, jako 

alternatywny sposób spędzania czasu; 

 rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania; 

 poprawienie sprawności umysłu i koncentracji; 

 kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego; 

 wzmacnianie odporności psychicznej; 

 kształtowanie postaw prospołecznych; 

 nabywanie umiejętności honorowego przegrywania i kulturalnego wygrywania. 

 

 

 



REGULAMIN TURNIEJU 

 

1) Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - mgr Anna Palka 

2) Uczestnicy: Członkowie zespołów gier planszowych „BYSTRZAKI”  

3) Termin: Turniej odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. (sobota). Rozpoczęcie o godzinie 9:30. 

4) Zasady uczestnictwa: 

 W turnieju może wziąć udział każde dziecko biorące udział w zajęciach ww. 

zespołów, które pisemnie zgłosi swój udział w turnieju. 

 W turniejowych rozgrywkach wezmą udział następujące gry wybrane przez 

instruktora : „Nogi stonogi”, „Małpki”, „Kot w butach”, „Łakome misie”, „Dino park”, 

„Dalmatyńczyki”, „Urodziny Pluta”, „Zrób hamburgera” „Pełny kurnik”  

Gry przebiegać będą według zasad zawartych w ich instrukcjach. 

 Każdy uczestnik turnieju może wziąć udział w każdej grze tylko jeden raz. 

 Turniej odbywać się będzie bez podziału na kategorie wiekowe 

 Miejsca przy stolikach z grami będą losowane. 

 Po każdej rozgrywce przyznawane będą punkty w zależności od zajętego miejsca 

(1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 3 punkty, 3 miejsce – 1 punkt). 

 W przypadku, gdy kilka osób uzyska najwyższą i identyczną ilość punktów   

o wygranej zadecydują dogrywki. 

 

5) Postanowienia ogólne: 

 Przebieg turnieju nadzorować będzie instruktor OPP w Mikołowie czyli organizator 

 Wszelkie kwestie sporne nieporuszone w regulaminie rozstrzyga instruktor 

prowadzący turniej. Decyzja ta jest ostateczna. 

 Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 

 i zgodą na publikację danych osobowych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć 

uczestników   

    turnieju. 

 Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziane są dyplomy oraz nagrody  

 Zgłoszenia pisemne do 27 maja przyjmuje sekretariat OPP w Mikołowie;  

ul. Karola Miarki 9 (tel. 032/ 226 05 11). 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika turnieju oraz telefon kontaktowy. 



  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

„VII TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH” 

 

 

IMIĘ: ……………………………………………………… 

NAZWISKO: ……………………………………………... 

TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………….. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem TURNIEJU  i akceptuję jego 

postanowienia. 

…………..………………………………………………………. 

(PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO) 

Mikołów; dnia …………………………………………… 


