
Regulamin „Turnieju Przemysłowego Magnata” 

Organizatorzy 

1. Organizatorami „Turnieju Przemysłowego Magnata”, zwanego dalej Turniejem, jest Muzeum 

w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Rynek 1 oraz 

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-003) przy ul. 

Teatralnej 4. 

2. Przez organizację Turnieju rozumie się wszystkie czynności zapewniające jego prawidłowy 

przebieg. 

Zasady gry 

3. Turniej odbywa się 16 listopada 2019 roku w Muzeum w Tarnowskich Górach w godzinach od 

10:00 do 15:00. 

4. Celem Turnieju jest przeprowadzenie dwóch rozgrywek gry planszowej „Przemysłowy 

Magnat” i wyłonienie zwycięzcy. Turniej ma na celu również popularyzację industrialnej historii 

Górnego Śląska, obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz wystawy 

czasowej w Muzeum w Tarnowskich Górach „Powrót księcia. Franz von Lenbach, Portret Guido 

Henckel von Donnersmarcka”. 

5. Turniej zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu: 

a. rejestracja uczestników Turnieju, 

b. omówienie Zasad gry „Przemysłowy Magnat” (w tym ustalenie limitu czasowego 

pojedynczej rozgrywki: 1 godzina), 

c. podział na 4-osobowe grupy (przez losowanie) do pierwszej rozgrywki, 

d. rozdanie zestawów gry, 

e. pierwsza rozgrywka, 

f. podliczenie „majątku” i wyłonienie najlepszego gracza z każdej grupy do drugiej 

rozgrywki, 

g. druga rozgrywka, 

h. podliczenie „majątku” i wyłonienie zwycięzcy Turnieju, 

i. wręczenie nagrody. 

6. Podczas rozgrywek uczestników obowiązują Zasady gry „Przemysłowy Magnat”, stanowiące 

integralną część gry i dostępne na stronie: www.muzeumtg.pl/turniej2019. 

7. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania Zasad gry 

„Przemysłowy Magnat” lub zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom 

Organizator ma prawo w dowolnym momencie do wykluczenia uczestnika z Turnieju. Decyzja 

Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

8. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Turnieju jeśli stwierdzi, iż ten jest 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

Uczestnictwo w Turnieju 

9. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest rezerwacja miejsca i rejestracja udziału (pobranie 

oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz dopełnienie obowiązku informacyjnego 

z art. 13 RODO podczas rejestracji). 

11. Rezerwacji miejsca można dokonać drogą telefoniczną (32 285 26 07, wew. 23), mailową 

(edukacja@muzeumtg.pl) lub osobiście w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach do dnia 14 

listopada 2019 r. W każdym przypadku wiążąca jest informacja zwrotna, ze strony Muzeum 

w Tarnowskich Górach. 



12. Rejestracji należy dokonać osobiście w dniu Turnieju, w godzinach od 10:00 do 10:45 

w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. 

13. Liczba uczestników Turnieju jest ograniczona do 16. Decyduje kolejność rezerwacji miejsc. 

14. Uczestnik przed udziałem w Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami gry 

„Przemysłowy Magnat”, dostępnymi na stronie: www.muzeumtg.pl/turniej2019. 

15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Turnieju pod warunkiem posiadania pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w Turnieju. Odpowiednią zgodę (stanowiącą 

załącznik do niniejszego regulaminu) należy dostarczyć przy rejestracji. 

16. Uczestnikiem gry nie może być pracownik ani członek najbliższej rodziny pracownika 

Organizatora.  

17. Poprzez udział w grze uczestnik wyraża zgodę na: 

a. wzięcie udziału w Turnieju na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, 

b. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), 

c. opublikowanie przez Organizatorów na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz 

w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika. 

Zwycięzca Turnieju 

18. Zwycięzca Turnieju zostanie wyłoniony po drugiej rozgrywce. Wyłonienie zwycięzcy 

i ogłoszenie wyników nastąpi w Muzeum w Tarnowskich Górach. 

19. Zwycięzca Turnieju otrzymuje nagrodę w postaci jednego egzemplarza gry „Przemysłowy 

Magnat”. 

Postanowienia końcowe 

20. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora. 

21. W kwestiach dotyczących przebiegu Turnieju, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 

Turnieju z ważnych przyczyn. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.  



Oświadczenie 
wyrażające zgodę na udział osoby niepełnoletniej w „Turnieju Przemysłowego Magnata” 

organizowanym przez Muzeum w Tarnowskich Górach i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 
który odbędzie się 16 listopada 2019 roku w Muzeum w Tarnowskich Górach. 

 
Ja niżej podpisana/podpisany __________________________________________________________ 
(imię i nazwisko), oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym: 
_____________________________________________ (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika), 
i wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w Turnieju. 
 
Jednocześnie oświadczam, że ww. osoba niepełnoletnia startuje w Turnieju wyłącznie na moją 
odpowiedzialność. Razem zapoznaliśmy się z treścią regulaminu i akceptujemy jego postanowienia 
oraz zobowiązujemy się do jego przestrzegania. Podane przeze mnie dane są prawdziwe. Znane mi są 
przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych moich oraz ww. osoby 
niepełnoletniej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Turnieju zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1000, 1669), 
 
 
_________________________________ 
(miejscowość, data) 
 
_________________________________ 
(podpis) 
  



Oświadczenie 
o zapoznaniu się z regulaminem „Turnieju Przemysłowego Magnata” 

organizowanym przez Muzeum w Tarnowskich Górach i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 
który odbędzie się 16 listopada 2019 roku w Muzeum w Tarnowskich Górach. 

 
Ja niżej podpisana/podpisany __________________________________________________________ 
(imię i nazwisko), oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego 
postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Podane przeze mnie dane są prawdziwe. 
Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym dla przeprowadzenia Turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 
oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), 
 
 
_________________________________ 
(miejscowość, data) 
 
_________________________________ 
(podpis) 
 


