
 

 

 

 

REGULAMIN  
VIII Indywidualne i Dru żynowe Otwarte Mistrzostwa  
Województwa Pomorskiego LZS w kaszubską „Baśkę” 

Linia, 2 kwietnia 2017 r.  
1. CEL  

• wyłonienie indywidualnych i drużynowych Mistrzów Województwa w „Kaszubskiej Baśce”, 
• popularyzacja gry w Kaszubską Baśkę, 
• integracja mieszkańców wsi i małych miasteczek woj. Pomorskiego, 

 

2. ORGANIZATORZY 
• Urząd Marszałkowski w Gdańsku; 
• PZ LZS w Gdańsku; 
• Urząd Gminy w Lini, 

• Gminny Dom Kultury w Lini; 
• Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini; 

 

3. PATRONAT HONOROWY 
• Wójt Gminy Linia – Bogusława Engelbrecht,  
• Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o/Linia – Henryk Kanka, 
• Przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS – Piotr Klecha, 

 

PATRONAT MEDIALNY:  RADIO KASZEBE, DZIENNIK BAŁTYCKI, EXPRESS POWIATU 
WEJHEROWSKIEGO, Portale internetowe: www.lebork24.info, www.kaszebe-baszka.pl, www.psbaski.pl, 
www.baska.kaszuby24.com, www.pulswejherowa.pl, www.pieknekaszuby.pl, www.pulskaszub24.pl 
 

4. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się 2 kwietnia 2017 r. (niedziela) w sali Gminnego Domu Kultury w Lini . Losowanie 
stolików i początek gier godzina 1300. Zapisy w dniu zawodów od godz. 1100 – 1240. Istnieje możliwość startu 
indywidualnego oraz całych 4-osobowych drużyn z określoną nazwą.   

5. UCZESTNICTWO 
Uczestnikami zawodów mogą być kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby poniżej 18 roku 
życia mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodziców.    
 

6. NAGRODY 
Za zajęcie miejsc I - VI (indywidualnie) organizatorzy przygotowali okazałe puchary. Za miejsca I – III 
(zespołowo) medale i puchary dla każdego członka drużyny. Uhonorowany zostanie najstarszy uczestnik 
zawodów oraz najwyżej sklasyfikowana uczestniczka mistrzostw. Dodatkowo puchar otrzyma najwyżej 
sklasyfikowany uczestnik/-czka zawodów z gminy Linia. 

UWAGA: NAGRODA GŁÓWNA – TELEWIZOR  
dla zwycięzcy mistrzostw w kategorii indywidualnej. 

 

7. SPRAWY FINANSOWE i ORGANIZACYJNE 
Organizatorzy pokrywają bezpośrednie koszty związane z organizacją mistrzostw. Zawodnicy pokrywają koszty 
dojazdu. Przy zapisywaniu na listę startujących pobierane będzie wpisowe 20 zł od zawodnika. Każdy zawodnik 
w ramach wpisowego może skorzystać z gorącej kawy lub herbaty, a także z posiłku regeneracyjnego. Zawody 
będą rozgrywane systemem 3x60 rozdań.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas mistrzostw. 
Organizator jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 
Uczestników, biorących udział w Imprezie. Wizerunki i dane Uczestników pozyskane w toku Imprezy mogą być 
wykorzystane w materiałach promujących Imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności 
materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych. Z tytułu czego 
Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich 
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych podanych podczas rejestracji dla potrzeb realizacji procesu rejestracji oraz udziału w 
konkursie.  

Wszelkie informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod numerami telefonów: 
Gminny Dom Kultury w Lini – 58/572-81-64 ; Sędzia zawodów – Tadeusz Meyer 696-036-537 


