
REGULAMIN
I. TURNIEJU SPEEDCUBINGU

„FIT FESTIVAL”

1. Informacje ogólne 
1. Nazwa turnieju: I. Turniej Speedcubingu „Fit Festival” 
2. Organizator: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra
3. Partnerzy: Gmina Kamienna Góra, Kino za Rogiem w Krzeszowie, Strefa Kostek s.c.
4. Termin: 1.05.2022, godz. 16:00
5. Miejsce: Kino za Rogiem w Krzeszowie (CBK Krzeszów)
6. Adres: ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów
7. Limit zawodników: 20 osób
8. Pierwszeństwo w turnieju mają mieszkańcy gminy Kamienna Góra
9. Turniej skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
10. Konkurencje: kostki 3x3x3 i Pyraminx

2. Warunki uczestnictwa 
1. Rejestracja wyłącznie poprzez wysłanie e-mail na adres: kontakt@cbk.gminakg.pl
Zawodnik dokonujący zgłoszenia podaje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz podaje 
konkurencję, w której wystartuje (3x3x3, Pyraminx, lub obie)
2. Rejestracja trwa do 25.04.2022 r. lub po wyczerpaniu miejsc.
3. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do 
przeprowadzenia turnieju i nie będą przetwarzane do innych celów.
4. Zgłoszenie uczestnika w ramach turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego 
zasad turnieju opisanych w Regulaminie. Akceptując Regulamin uczestnik wyraża zgodę na 
wykorzystywanie jego zgłoszenia konkursowego do celów turnieju.
5. Udział w turnieju jest bezpłatny.
6. Uczestnicy turnieju zgadzają się na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem uczestnika/ów oraz 
imienia i nazwiska na stronach internetowych Organizatora i Partnerów turnieju.
7. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w celach informacyjnych i 
promocyjnych materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników.

3. Wymagania startowe
1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności. 
2. Zawodnicy startują na własnych kostkach.

4. Przebieg turnieju
1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział w zgłoszeniu.
2. Zawodnicy podchodzą do stanowiska gry zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez 
prowadzącego.
3. Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania 
własnych kostek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
4. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii 
startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
5. Format startów dla kostek 3x3x3 i Pyraminx to „Average of 5”, czyli średnia z 5 startów.
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5. Nagrody
1. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników: dyplomy, trofea, drobne upominki.
2. Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród, która 
rozpocznie się po zakończeniu turnieju. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył 
nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.

6. Incydenty
1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. 
2. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą 
karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów! 

Organizatorzy 


