
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie: 

"Turniej pojedynków" 

organizowanym przez kawiarnie TRZY MIOTŁY oraz Qubus Group sp. Z o.o. KRAINA 

QUATRONUM.  

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

regulaminu.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 9-go do 15-go roku życia.  

3. I ETAP konkursu (eliminacyjny) odbywa się w terminach : 

 12.01.2022,  

 26.01.2022,  

 09.02.2022,  

 23.02.2022,  

 09.03.2022,  

 23.03.2022 

Wszystkie spotkania będą się odbywać od godz. 17:00 do godz. 20:00 w kawiarni TRZY 

MIOTŁY, ul. Cechowa 23, Bielsko-Biała 

4. W jednym terminie może brać udział maksymalnie 20 uczestników. Lista główna na 

każdy termin zostanie zamknięta po pierwszych 20stu uczestnikach, którzy zgłoszą swój 

udział i uiszczą opłatę startową w wysokości 20zł, najpóźniej w dniu konkursu, na 

godzinę przed jego rozpoczęciem.  

5. Każdy uczestnik, który odpadnie ma szansę ponownego udziału w Turnieju, warunkiem 

jest wolne miejsce na listach startowych oraz ponowne uiszczenie opłaty startowej w 

wysokości  20zł.  

6. Pierwszy etap obejmuje naukę podstawowych zaklęć i naukę pojedynkowania się (gra na 

zasadzie kamień, papier nożyce) oraz eliminacje, wyłaniające jednego uczestnika, który 

weźmie udział w finale.  

7.  Organizator ma prawo odwołać, któryś z podanych terminów, jeśli ilość zapisanych osób 

będzie mniejsza niż 4. Uczestnicy, którzy zapiszą się na konkurs w terminie, który 

zostanie odwołany otrzymają zwrot wpisowego lub zostaną przeniesione na inne termin 

(ustalony z uczestnikiem).  

8. Finał konkursu odbędzie się w terminie: 06.04.2022 w miejscu wskazanym przez 

organizatorów. 

9. NAGRODĄ GŁÓWNĄ w konkursie jest 11-dniowy wyjazd do Szkoły Czarodziejów 

w czasie wakacji 2022! Wartość nagrody: 2550 zł.Miejsce oraz termin będzie ustalony 

przez organizatora (Qubus Group). 

10. Pozostali FINALIŚCI otrzymają drobne upominki oraz dyplomy. KAŻDY uczestnik 

biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.  

11. Uczestnik na czas trwania konkursu otrzyma szatę czarodzieja oraz różdżkę (można 

przyjechać w swoim stroju i korzystać ze swojej różdżki). 

12. Dokonanie opłaty startowej i udział w Turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie i udostępnianie wizerunku uczestnika.  


