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DEFINICJE  

1. Wyrażenia zawarte w treści regulaminu pisane wielką literą, pogrubione bądź 

podkreślone, wymagają zwrócenia szczególnej uwagi i zastosowania znaczenia 

wskazanego poniżej: 

a. Regulamin – niniejszy dokument 

b. Rozgrywki ONline – zawody graczy w grach planszowych, w określonej formie 

c. Okres Turniejowy – czas, w którym będą odbywały się rozgrywki. W 

Rozgrywkach ONline używamy okresu kwartalnego. 

d. Wydarzenie – eliminacje lub Puchar Mistrzów 

e. Board Game Arena (BGA) – platforma, na której będą toczyły się rozgrywki 

f. Nagrody – rzeczy materialne i/lub wirtualne przeznaczone dla określonej ilości 

uczestników 

g. Organizator – ps. Danny King, Karczmarz, właściciel „Karczma Gier” i sklepu 

internetowego „Karczma Pod Złotym Karpiem”, firma Daniel Kaczyński 

Company, NIP: 5932586314, REGON: 221717132 

h. Uczestnik – osoba biorąca udział w rozgrywkach na przestrzeni całego Okresu 

Turniejowego 

i. Finalista – osoba biorąca udział w Pucharze Mistrzów 

j. Nick – nazwa uczestnika na platformie BGA 

k. Ban – zawieszenie uczestnika 

l. Turn-Based lub Turowy – rodzaj turnieju w formie „turowej”. Turniej ten 

rozgrywany jest na przestrzeni pewnego okresu (np. miesiąca) 

m. Live lub na żywo – rodzaj turnieju w formie „na żywo”. Turniej ten rozgrywany 

jest na przestrzeni kilku godzin w dniu startu turnieju 

n. Mecz – jedna partia 

o. Małe liczby lub małe punkty – w przypadku remisu, zasady regulujące 

rozstrzygnięcie 

p. Turniej eliminacyjny – faza rozgrywek wybranej gry, w której gracze rywalizują 

o awans do Pucharu Mistrzów 

q. Puchar Mistrzów  – faza rozgrywek, w której finaliści z poszczególnych gier, 

rywalizują o nagrody 



r. Grupa – społeczność na platformie BGA o nazwie „Karczma Gier” 

s. Grupa Finalistów – grupa utworzona na potrzeby zorganizowania Pucharu 

Mistrzów 

t. Sponsor – organizacja finansująca/wspierająca Rozgrywki ONline.  

ORGANIZACJA 

2. Rozgrywki jak i poszczególne turnieje odbędą się na platformie BGA, wedle zasad 

ustalonych przez Organizatora, na bazie licencji wybranej gry udostępnionej na 

platformę BGA. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu bez 

wcześniejszej zapowiedzi. Obliguje się jednak do poinformowania o tym fakcie, po 

jakiejkolwiek modyfikacji. 

4. Zmiany które nastąpią w trakcie trwania jednego z Wydarzeń, będą obowiązywały 

dopiero od Wydarzenia następnego w kolejności. 

5. Turnieje Eliminacyjne w Rozgrywkach ONline będą organizowane w każdy pierwszy 

dzień miesiąca, o godzinie 18:00 

6. Puchar Mistrzów w Rozgrywkach ONline będzie organizowany w drugą sobotę, o 

godzinie 18:00, w miesiącu rozpoczynającym kolejny Okres Turniejowy. 

 

ZASADY TURNIEJÓW LIGOWYCH 

 

7. Specyfikacja Turnieju Eliminacyjnego, w formacie Turn-Based: 

 

• Wymagania: Należeć do grupy „Karczma Gier” na Board Game Arena 

• Szybkość gry: Turowa, z ustalonym limitem czasu 

• Pozostałe ustawienia dostosowane na potrzeby rozgrywki 

• Liczba uczestników uzyskujących awans do Pucharu Mistrzów: 3 

 

8. Specyfikacja Turnieju Eliminacyjnego, w formacie Live:  

 

• Wymagania: Należeć do grupy „Karczma Gier” na Board Game Arena 

• W czasie rzeczywistym • Określony limit czasu 

• Pozostałe ustawienia dostosowane na potrzeby rozgrywki 

• Liczba uczestników uzyskujących awans do Pucharu Mistrzów: 3 

 

 

9. W przypadku nie osiągnięcia minimalnej liczby uczestników w danym miesiącu, 

Turniej Eliminacyjny zostaje anulowany. 

10. Do Pucharu Mistrzów awansuje po trzech uczestników z każdego miesiąca, co 

promuje łącznie dziewięciu (9) finalistów. 

11. Miejsca premiowane to: 



• W przypadku jednej fazy gry: 1 i 2 miejsce i zwycięzca meczu pomiędzy 

graczami z trzeciego miejsca  

• W przypadku dwóch faz gry: miejsca od 1 do 3 

12. W przypadku gdy brakuje finalistów z miejsc od 1 do 3 (np. awans uzyskany w 

innych eliminacjach), to ich niedobór uzupełnia się z miejsca kolejnego. 

13. Jeśli w Pucharze Mistrzów występuje remis, to konflikt rozstrzyga się na podstawie 

zasad obowiązujących na platformie BGA (system małych liczb). 

14. Zaproszenia do Pucharu Mistrzów zostaną wysłane niezwłocznie po zdobyciu 

awansu przez uczestników ostatniego Turnieju Eliminacyjnego (tj. po zakończeniu 

wszystkich eliminacji w danym Okresie Turniejowym). 

 

ZASADY PUCHARU MISTRZÓW 

15. Specyfikacja Pucharu Mistrzów, w formacie Turn-Based: 

 

• Wymagania: rejestracja przez otrzymane zaproszenie 

• Szybkość gry: Turowa, z ustalonym limitem czasu 

• Pozostałe ustawienia dostosowane na potrzeby rozgrywki 

 

16. Specyfikacja Pucharu Mistrzów, w formacie Live: 

 

• Wymagania: rejestracja przez otrzymane zaproszenie 

• W czasie rzeczywistym • Określony limit czasu 

• Pozostałe ustawienia dostosowane na potrzeby rozgrywki 

 

17. Gra i format (ew. godzina) będzie wybrana przez Finalistów Pucharu Mistrzów. 

Decyzja musi być jednogłośna. 

18. Gra musi być wybrana spośród gier, które były wykorzystane w aktualnym Okresie 

Turniejowym. 

19. Organizator informuje o sposobie wyłonienia tytułu finałowego. 

20. W przypadku braku porozumienia, Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia 

terminu, wybrania gry oraz formatu. 

21. W przypadku porozumienia, jednak gdy termin jest inny niż wyznaczony, 

Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Pucharu Mistrzów na wskazany 

przez Finalistów termin. 

REJESTRACJA 

22. Uczestnikami Rozgrywek ONline mogą być osoby w wieku powyżej 12 lat. W 

przypadku osoby niepełnoletniej, Organizator wymaga informacji o tym fakcie. 

23. Zapisy do Turniejów Eliminacyjnych są otwierane na 30 dni przed ich rozpoczęciem. 

24. W przypadku niepowodzenia w Turnieju Eliminacyjnym, uczestnik ma prawo do 

wzięcia udziału w kolejnym, z zastrzeżeniami wymienionymi w dziale 

ZASTRZEŻENIA DOT. UDZIAŁU W ROZGRYWKACH ONLINE.  



 

 

ZASTRZEŻENIA DOT. UDZIAŁU W ROZGRYWKACH ONLINE 

25. Po niepowodzeniu, uczestnik może dołączyć do kolejnego Turnieju Eliminacyjnego. 

26. Gracz, który uzyskał promocję do następnej fazy (Puchar Mistrzów), MOŻE 

uczestniczyć w kolejnych Turniejach Eliminacyjnych. 

27. W przypadku gdy uczestnik uzyska promocję do Pucharu Mistrzów podczas zmagań 

w ramach Turniejów Eliminacyjnych, to nie ma możliwości uzyskania awansu 

podczas kolejnych zmagań.  Taki gracz, może dalej uczestniczyć w Turniejach 

Eliminacyjnych, jednak w przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do 

Pucharu Mistrzów, uczestnik jest pomijany i awans otrzymuje uczestnik następny 

w kolejności.  

28. W przypadku gdy uczestnik zajmie miejsce premiowane awansem w różnych 

Turniejach Eliminacyjnych, to turniejem z którego uzyskuje awans, jest ten turniej, 

który był rozpoczęty jako pierwszy. 

29. W Rozgrywkach ONline nie mogą brać udziału konta, na których gra się z tego 

samego IP. 

30. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednego konta w ramach jednego Okresu 

Turniejowego. 

31. Niedozwolonym jest branie udziału w jednym Okresie Turniejowym korzystając z 

wielu kont.  

32. Organizator dopuszcza zmianę konta po każdym Okresie Turniejowym. 

 

INNE 

33. Przestoje: W przypadku gdy gracz jest nieaktywny, a czas uległ przekroczeniu, 

przeciwnik ma prawo wyrzucić gracza z rozgrywki. Zanim jednak taki gracz zostanie 

usunięty, zaleca się kontakt z Organizatorem, w celu zweryfikowania powodu 

nieaktywności.  

34. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia następcy, w przypadku gdy 

finalista nie odpowiada na zaproszenie do grupy finalistów w przeciągu 7 dni od 

daty wysłania zaproszenia. 

35. W przypadku gdy Puchar Mistrzów rozpocznie się bez uczestnictwa jednego lub 

więcej finalistów, turniej ten jest KONTYNUOWANY. Gracze, którzy nie zapiszą się 

do turnieju finałowego w odpowiednim terminie, poddają swoje uczestnictwo 

walkowerem. 

36. Gdy został ustalony czas gry (np. 5 dni), to gra kończy się automatycznie po 

upłynięciu tego okresu, a zwycięzcą meczu zostaje gracz, który miał więcej czasu. 

37. System BGA jest przygotowany na wiele sytuacji, jednakże w przypadku 

zauważenia błędu, wymaga się bezzwłocznego kontaktu.  

38. Każdy przejaw agresji, rasizmu, wulgaryzmów, niesportowego zachowania, 

niezdrowej rywalizacji i tym podobne, nie będzie tolerowany. Przedsięwzięcie jest 



organizowane dla ludzi i z myślą o ludziach. Za znaczące nadużycie, Organizator ma 

prawo do nałożenia Bana. 

39. Każda próba oszustwa, bądź celowe wykorzystanie błędów gry, platformy bądź 

czegokolwiek dającego przewagę nad drugim graczem, będzie skutkowało 

wykluczeniem z Rozgrywek ONline.  

40. Złamanie, któregokolwiek punktu może skutkować wykluczeniem z danego 

miesiąca Rozgrywek Online. Jeśli łamanie regulaminu będzie nagminne, 

Organizator ma prawo do nałożenia wykluczenia kwartalnego, rocznego lub 

stałego. 

41. Osoba, biorąc uczestnictwo w Rozgrywkach ONline, potwierdza tym samym że 

zapoznała się z Regulaminem i obliguje się do jego przestrzegania.  

42. Dopuszczone jest uczestnictwo Organizatora Rozgrywek ONline w Turniejach 

Eliminacyjnych, jednakże z wyłączeniem możliwości awansowania (w przypadku 

uzyskania miejsca premiowego, jest pomijany). 

 

NAGRODY 

43. Nagrodą w Turnieju Eliminacyjnym jest awans trzech uczestników do Turnieju 

Finałowego – Pucharu Mistrzów. 

44. Nagrodami w Pucharze Mistrzów są: nagrody-upominki w postaci gier planszowych 

oraz pamiątkowa statuetka/tabliczka. 

45. Wybór nagród w Pucharze Mistrzów będzie dobrowolny. Począwszy od zwycięzcy, 

każdy będzie wybierał nagrodę wedle własnego uznania.  

46. Nagrody są finansowane przez Organizatora. 

47. W przypadku uzyskania Sponsora na dany Okres Turniejowy, Organizator 

zobowiązuje się do wystosowania odpowiedniej informacji. 

DANE OSOBOWE 

48. Dane osobowe, które będą potrzebne podczas Organizacji Rozgrywek ONline, 

zostaną niezwłocznie usunięte po okresie 2 lat, od daty zakończenia Okresu 

Turniejowego. 


