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Regulamin 
 

XX Mistrzostw Polski w Łamigłówkach 

oraz  

XI Mistrzostw Polski w Sudoku 

 

§ 1. Nazwa konkursów 

Konkursy pod nazwą „XX Mistrzostwa Polski w Łamigłówkach" oraz „XI Mistrzostwa 
Polski w Sudoku" zwane dalej "Mistrzostwami" są publicznie dostępnymi 
przedsięwzięciami odbywającymi się według zasad opisanych w niniejszym 
regulaminie.  
 

§ 2. Organizator Mistrzostw 

Organizatorem Mistrzostw jest Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej SFINKS, 

zwana dalej Fundacją, z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewska 53/10, 02-384 

Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381236. 

§ 3. Cele Mistrzostw 

Celem Mistrzostw jest propagowanie matematyki rekreacyjnej poprzez popularyzację 

łamigłówek i sudoku. Ponadto, celem jest wyłonienie Mistrza Polski w Łamigłówkach 

oraz Mistrza Polski w Sudoku. Wyniki Mistrzostw będą także stanowić podstawę 

do wyboru osób reprezentujących Polskę na Mistrzostwach Świata w Łamigłówkach 

(World Puzzle Championship) oraz na Mistrzostwach Świata w Sudoku (World Sudoku 

Championship). 

§ 4. Czas trwania Mistrzostw 

1. Czas trwanie Mistrzostw obejmuje okres od 214.02.2016 r. do 17.04.2016 r. przy 

czym, okres ten składa się z następujących etapów: 

 14.02.2016 r. -internetowe eliminacje XI Mistrzostw Polski w Sudoku; 

 28.02.2016 r. - internetowe eliminacje XX Mistrzostw Polski w Łamigłówkach; 

 16 kwietnia 2016 r. - rozegranie finału XI Mistrzostw Polski w Sudoku 

(w Konarach koło Radomia), ogłoszenie wyników XI Mistrzostw Polski 

w Sudoku; 
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 17 kwietnia 2016 r. - rozegranie finałów XX Mistrzostw Polski w Łamigłówkach 

(w Konarach koło Radomia), ogłoszenie wyników XX Mistrzostw Polski 

w Łamigłówkach. 

2. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany w/w terminów. 

§ 5. Uczestniczy Mistrzostw 

1. W Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba, która zarejestruje się i nadeśle 
rozwiązania zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. 

2. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu i ze zgodą 
na wykorzystanie wizerunku osoby startującej przez organizatorów Mistrzostw.  

3. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w Mistrzostwach muszą posiadać pisemną 
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału autorzy zadań konkursowych oraz osoby 
będące w Komisji Konkursowej Mistrzostw. 

5. Podanie nieprawdziwych danych osobowych podczas rejestracji powoduje 
dyskwalifikację uczestnika.  

§ 6. Przebieg Mistrzostw 

1. Do finałów obu Mistrzostw zostanie zakwalifikowanych 40 osób z najwyższym 

wynikiem w eliminacjach danych Mistrzostw, które posiadają polskie 

obywatelstwo.  

2. Organizatorzy mają prawo do dopuszczenia do finałów większej liczby osób, 

a w uzasadnionych przypadkach również osoby, które nie brały udziału 

w eliminacjach, bądź zajęły dalszą pozycję. 

3. O szczegółowym przebiegu finałów finaliści zostaną poinformowani najpóźniej 

na tydzień przed terminem finału. 

4. O kolejności miejsc w finałach zadecyduje suma punktów przyznanych 

za rozwiązane zadania oraz wynik ścisłego finału. 

5. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich obliczeniu. Ogłoszenie 

wyników ostatecznych nastąpi nie wcześniej niż 15 minut po ogłoszeniu wyników 

wstępnych 

§ 7. Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Mistrzostw 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw będzie czuwać Komisja Konkursowa, 

której skład zostanie wyznaczony przez organizatorów.  

2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności uczestnika, zarówno podczas 

Eliminacji jak i Finałów, Komisja Konkursowa podejmie odpowiednie kroki 

z dyskwalifikacją włącznie. 
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3. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie m.in.:  

 ocena rozwiązań i prowadzenie klasyfikacji zajętych miejsc; 

 rozstrzyganie ewentualnych reklamacji, sporów bądź wątpliwości; 

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników eliminacji należy niezwłocznie 

przesłać na adres info@sfinks.org.pl, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin 

od ogłoszenia wstępnych wyników eliminacji na stronie internetowej Fundacji. 

Reklamacje złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Termin 

rozpatrywania reklamacji wynosi 72 godziny od momentu jej otrzymania.  

2. Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Finału należy złożyć przed 

ogłoszeniem ostatecznych wyników finału. Reklamacje złożone po tym terminie 

nie będą rozpatrywane.  

3. Uwagi dotyczące przebiegu Mistrzostw prosimy kierować na adres 

info@sfinks.org.pl.  

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: 

www.sfinks.org.pl  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.  

3. Organizatorzy ani Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje 

wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy, za nieprawidłowości 

i opóźnienia związane z niewłaściwym działaniem serwerów, poczty elektronicznej 

lub niemożnością odczytania plików z zadaniami przez uczestników Mistrzostw, 

a także za niemożność odczytania plików z rozwiązaniami nadesłanymi przez 

uczestników Mistrzostw.  

4. Organizatorzy ani Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się 

sponsorów ze swoich zobowiązań.  

5. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Mistrzostw rozstrzygane 

będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.  

Regulamin wchodzi w życie 10.02.2016 r., a traci moc w dniu 18.04.2016 r.  

 

Agnieszka Buczma   Łukasz Bożykowski   Paweł Rachel 
Prezes Zarządu   Członek Zarządu   Członek Zarządu 
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