
REGULAMIN  
„Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019” 

23-24 listopada 2019 roku 
 

AMBER EXPO GDAŃSK 
 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem projektu jest Firma RubiART Adam Polkowski, ul 
Burzyńskiego 6A/21, 80-462 Gdańsk, NIP: 742-217-01-36. 

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej 
https://www.speedcubing.pl/zawody/mistrzostwa-polski-juniorow-w-speedcubingu-2019. 
 

3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne 
obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego 
regulacji są warunki udziału w wydarzeniu „Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Speedcubingu 2019”. 

4. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach określone są w niniejszym 
Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Mistrzostw na warunkach 
określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik 
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

5. Mistrzostwa są organizowane w AMBER EXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 
Gdańsk.  
 

§ 2 - WARUNKI UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH 
 

1. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest dobrowolne. 
2. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest równoznaczne z akceptacją treści 

Regulaminu Mistrzostw. 
3. W Mistrzostwach można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne 

jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
4. Aby wziąć udział w mistrzostwach należy dokonać rejestracji online na stronie 

https://www.speedcubing.pl/zawody/mistrzostwa-polski-juniorow-w-speedcubingu-2019 w 
terminie od 21 października do 18 listopada 2019. 

5. Uczestnik niepełnoletni pozostaje pod opieką prawnego opiekuna, który 
odpowiada za prawidłową rejestrację Uczestnika oraz sprawuje opiekę 
nad nim podczas trwania mistrzostw. 

6. Turniej zakłada limit zawodników, w przypadku zapełnienia listy startowej, 
rejestracja zostanie zamknięta.  

7. Za zakończenie procesu rejestracji zawodnika uważa się moment 
zaksięgowania opłaty rejestracyjnej. Dopiero po zaksięgowaniu opłaty 
rejestracyjnej uczestnik pojawia się na liście startowej. Nieopłacone zgłoszenia 
nie blokują miejsca na liście startowej, jak również nie spełniają funkcji 
rezerwacji miejsca.  



8. W przypadku jednoczesnego uiszczenia opłaty startowej przez kilku 
zawodników, o rejestracji decyduje data rejestracji Uczestnika na stronie 
internetowej.  

9. W przypadku błędnego wypełnienia zgłoszenia lub zapełnienia się listy 
startowej opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego 
została wykonana.  

 
§ 3 - ZASADY I PRZEBIEG MISTRZOSTW 

 
 

1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zgłosili swój 
udział w formularzu rejestracyjnym.  

2. Rozegrane zostaną konkurencje: 3x3x3, 2x2x2, 4x4x4, Pyraminx, Cykle, 
Tower 7 

3. Poza konkurencją 3x3x3 Tower, gdzie Organizator zapewnia sprzęt, 
Uczestnicy startują na własnych łamigłówkach. 

4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe 
szczegółowo określa harmonogram Mistrzostw umieszczony na stronie: 
https://www.speedcubing.pl/zawody/mistrzostwa-polski-juniorow-w-speedcubingu-2019 

5. „Liczba Rund" to wartość wskazująca, na ile etapów podzielona jest 
konkurencja. "Format" to wartość mówiąca o tym ile ułożeń / prób wykonuje 
zawodnik podczas startu w danej rundzie. "Limit" to czas, w którym zawodnik 
musi zakończyć pojedynczą próbę. Po przekroczeniu wskazanego limitu 
ułożenie jest przerywane. 

 
 

§ 4 - NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Mistrzostwach 
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami 
lub Regulaminem Mistrzostw. 

2. W przypadku wykluczenia z Mistrzostw, organizator nie zwraca kosztów 
poniesionych przez uczestnika.  

3. Zawodnik wykluczony z Mistrzostw, zwalnia miejsce na liście startowej. 
Anulowany zostaje jego udział w kolejnych rundach konkurencji. 

 
§ 5 - NAGRODY 

 
1. Zawodnicy walczą o nagrody rzeczowe. 
2. Nagrody przyznawane są niezależnie w każdej konkurencji. 
3. Każdy z uczestników może brać udział w danej konkurencji tylko raz. 
4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest obecność na ceremonii wręczania nagród.  
5. Zdobyte nagrody będą przekazywane uczestnikom na ceremonii wręczania 

nagród.  
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 



 
§ 6 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje związane z Mistrzostwami powinny być składane w formie 

pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Speedcubingu 2019””. 

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty 
zakończenia Mistrzostw. 

3. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania. 
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby 

składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 
(czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę 
składającą, pomimo jej dwukrotnego awizowania, przesyłkę uznaje się za 
dostarczoną. 

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 
 

  § 7 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe uczestników Mistrzostw będą przetwarzane jedynie w celach 
niezbędnych do przeprowadzenia Mistrzostw oraz archiwizacji i prezentacji 
osiągniętych wyników. Nie będą przetwarzane do innych celów. 

2. Administratorem danych osobowych jest organizator projektu, który dokonuje 
przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 
101, poz. 926 ze zm.). 

3. Zgłoszenie Uczestnika w ramach Mistrzostw jest jednoznaczny z 
zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Mistrzostw opisanych w 
Regulaminie. Akceptując Regulamin uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na 
wykorzystywanie jego zgłoszenia konkursowego do celów Mistrzostw. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym 
czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

5. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie 
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz 
postanowień Regulaminu Mistrzostw. 

6. Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem 
uczestnika/ów oraz imienia i nazwiska Uczestnika Mistrzostw na stronach 
internetowych oraz „social mediach” organizatorów i partnerów.  

7. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 
audiowizualnych zrealizowanych podczas Mistrzostw, a w szczególności zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 



§ 8 - INNE POSTANOWIENIA 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych 
czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji 
Mistrzostw, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków 
podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i 
odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator 
Mistrzostw. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podawania 
przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Mistrzostwach. 

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
Mistrzostw bez podania przyczyny. 

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 
2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.) 

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator Mistrzostw. 


