
REGULAMIN  TURNIEJU 
NINJAGO 

 
I. ORGANIZATORZY:  

• Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej                          
„Książnica Karkonoska” ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra  

• Centrum Językowe PCKK  ul. Mickiewicza 10, Bacewicz 4, Jelenia Góra 
 
II. ADRESAT KONKURSU  
   

Turniej adresowany jest do wszystkich wielbicieli Lego Ninjago z Jeleniej Góry 
i okolic. 
Obowiązują dwie kategorie wiekowe: 

• od 5 do 12 lat – 16 uczestników, 
• od 12 do 99 lat – 16 uczestników.  

 
 

III. CELE IMPREZY 
 
Popularyzacja gier i zabaw Lego. 
Wyłonienie najlepszych graczy z regionu jeleniogórskiego.  
 
IV. UCZESTNICTWO 
 

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają wszyscy chętni, którzy 
posiadają własne figurki Lego Ninjago wraz ze spinnerami oraz                    
min. 3 sztukami broni z zestawu Lego i zarejestrują się w Książnicy 
Karkonoskiej do dnia 29.09.2011r. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 
16 w każdej kategorii wiekowej. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. 
 

V. PRZEBIEG TURNIEJU 
 

Uczestnicy zostaną podzieleni w swojej kategorii wiekowej na 4-osobowe 
grupy. W pierwszej kolejności zostaną rozegrane eliminacje systemem 
grupowym  (każdy z każdym). Zwycięzcy grup awansują do finałów, w których 
gramy system pucharowym (przegrywający odpada).  
 
VI. PRZEPISY GRY 

A)  Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest posiadać własną figurkę 
Lego Ninjago wraz ze spinnerem i co najmniej 3 sztuki broni. 

B) Wszystkie elementy muszą być oryginalnymi klockami/akcesoriami Lego, 
ale nie muszą pochodzić z serii Ninjago. 

C) Uczestników dzielimy na 4-osobowe grupy,  w ramach których 
rozgrywane są gry systemem „każdy z każdym”. 

D) Zwycięzcy grup przechodzą do półfinałów, gdzie pojedynki toczą się           
w systemie pucharowym (przegrywający odpada).  



E) Przez grę rozumie się pojedynek dwóch graczy na specjalnie 
przygotowanej arenie. Na sygnał każdy puszcza swoją figurkę w ruch, 
Figurka, która się przewróci lub straci broń przegrywa starcie (jeśli 
przewrócą się obydwie figurki, albo bronie stracą obydwa ludziki,           
to powtarzamy czynność). Gra toczy się do 3 wygranych. 
 

VII. TERMIN I MIEJSCE 
 

Turniej odbędzie się w dniu 1 października 2011 r. w budynku JCIiER 
„Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27.                                                             
Początek turnieju  o godz. 10.00. 

 
VIII. NAGRODY 

 

Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody niespodzianki ufundowane przez 
organizatorów turnieju.  
 
IX. UWAGI KOŃCOWE 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu turnieju                            
w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. 
 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas 
turnieju. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia z rozgrywek 
zawodników zachowujących się niewłaściwie. 
 
W dniu zawodów będzie możliwość dokonania zakupu rożnych broni                         
i akcesoriów Lego w atrakcyjnej cenie.  
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