REGULAMIN „RYWALIZACJI O PUCHAR DOMÓW”
§1
[postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu „Rywalizacja o Puchar Domów” (dalej: „Rywalizacja”) jest Amid
Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka jawna z siedzibą w Chrustach, ul. Laskowa 93, 26-050
Zagnańsk, e-mail: marketing@swietokrzyskapolana.pl.
2. Rywalizacja odbędzie się w ramach „I Zlotu Fanów Harry’ego Pottera na Świętokrzyskiej
Polanie” (dalej: „Zlot”), który odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2018 r. w Chrustach przy ul.
Laskowej 95 (26-050 Zagnańsk) w wyznaczonym miejscu na terenie „Kompleksu
Świętokrzyska Polana” (dalej: „Kompleks”).

3. Rywalizacja odbędzie się w godzinach 11:00-17:30.
4. Ogłoszenie wyników Rywalizacji odbędzie się w dniu Zlotu po godz. 17:30.
5. Uczestnictwo w Rywalizacji jest bezpłatne.
§2
[zasady Rywalizacji]
1. Każdy uczestnik Zlotu (dalej: „Uczestnik”) podczas uroczystej Ceremonii Przydziału zostanie
przypisany do jednego z czterech Domów: Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclawu albo
Slytherinu i otrzyma opaskę identyfikującą go z danym Domem.
2. Podczas Zlotu będą turnieje i konkursy, w których zwycięzcy w imieniu sowich Domów będą
zdobywać punkty do klasyfikacji ogólnej Rywalizacji (dalej: „Klasyfikacja”).
3. Punkty będą przyznawane za zwycięstwo w:
1) „Turnieju Trójmagicznym” – 200 pkt;
2) „Turnieju Quidditcha” – 100 pkt;
3) „Turnieju w Ludzkie Szachy Czarodziejów” – 100 pkt;
4) „Konkursie na Najbardziej Irytujący Strój Irytka” – 50 pkt;
5) „Konkursie na Najlepsze Przebranie – Cosplay” – 150 pkt.
4. Zasady udziału w konkurencjach, o których mowa w ust. 3 powyżej zostały określone
w odrębnych regulaminach sporządzonych dla każdej z tych rywalizacji.
5. Organizator nie gwarantuje każdemu Uczestnikowi
w konkurencjach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
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6. Klasyfikacja będzie aktualizowana na bieżąco, a pozycje poszczególnych Domów będą
prezentowane poprzez napełnianie szklanych flakonach napełnianych kolorowymi kulkami.
§3
[wyłonienie zwycięzcy]
1. Rywalizację o Puchar Domów wygra Dom, który zgromadzi największą liczbę punktów.
2. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez więcej niż jeden Dom, zwycięzcą
zostanie Dom, który uzyska najwyższą pozycję w Turnieju Trójmagicznym.
3. Po rozstrzygnięciu ostatniej z konkurencji, o których mowa w § 2 ust. 3 zostanie
przeprowadzona Uroczysta Ceremonia Zakończenia, podczas której ogłoszony zostanie
zwycięzca Rywalizacji.

4. Dom, który zwycięży w Rywalizacji zostanie przyznany puchar opatrzony tabliczką z herbem
zwycięskiego Domu.
5. Puchar Domów fizycznie pozostanie w siedzibie Organizatora, jednak zostanie on
udostępniony Uczestnikom ze zwycięskiego Domu w celu wykonania pamiątkowych
fotografii.
§4
[postanowienia końcowe]
1. Uczestnictwo w Rywalizacji jest równoznaczne z wcześniejszym zapoznaniem się i akceptacją
treści niniejszego regulaminu oraz Regulaminu „I Zlotu Fanów Harry’ego Pottera na
Świętokrzyskiej Polanie”, w szczególności w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych
oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestników; oraz w przypadku Uczestników biorących
udział w konkurencjach, o których mowa w § 2 ust. 3 – regulaminów tych konkurencji.
2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów, o których
mowa w ust. 1 powyżej.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze Zlotu
na terenie Kompleksu.

