Regulamin Towarzyskiego
Turnieju Brydżowego Par
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Organizatorem turnieju jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Program „Absolwent UMK”
przy współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici.
Celem turnieju jest popularyzacja gry w brydża.
Zgłoszenie do turnieju następuje poprzez wypełnienie formularza internetowego na
stronie absolwent.umk.pl.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronach
internetowych Programu „Absolwent UMK” imienia i nazwiska oraz wizerunku
zgłaszającego oraz osoby zgłaszanej do gry w tej samej parze.
Co najmniej jedna osoba z pary musi posiadać Kartę Absolwenta UMK lub legitymację
studenta UMK albo ucznia Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.
Wpisowe należy uiścić u organizatora w dniu turnieju, przed rozpoczęciem gry. Wysokość
wpisowego:
- 20 zł dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK lub legitymacji studenta UMK,
- 25 zł dla pozostałych osób
- uczniowie GiLA są zwolnieni z opłaty
Organizator pozostawia sobie prawo do udzielania dodatkowych ulg na poszczególnych
turniejach.
Liczba rund i rozdań uzależniona jest od liczby uczestników.
Wyniki podane zostaną ok. 30 min po zakończeniu turnieju.
W trakcie trwania turnieju nie są planowane przerwy (poza wynikającymi z ewentualnej
nieparzystej liczby par).
Turniej ma charakter towarzyski. Stosowane są zasady brydża sportowego i
porównawczego. Sędzia stosuje zasady brydża sportowego według swojego rozeznania
zgodnie z ich duchem.
Decyzje sędziego są ostateczne.
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do stosowania szeroko pojętych zasad „fair play”.
Nie wolno komentować rozdań w trakcie turnieju, aby nie informować o nich innych
uczestników.
Dla najlepszych trzech par przewidziane są nagrody rzeczowe.
Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację na stronach
www.absolwent.umk.pl wizerunku oraz imienia i nazwiska w przypadku osób
nagrodzonych z tytułu zwycięstwa. Zdjęcia z imprezy zostaną również opublikowane na
fanpagu Programu „Absolwent UMK” na Facebooku oraz w materiałach prasowych i
promocyjnych jako relacja z wydarzenia.
Na terenie budynków UMK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania
alkoholu. Osoby łamiące ten zakaz będą wypraszane z turnieju bez zwrotu wpisowego.
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