REGULAMIN
VII Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best Brain

Punkt 1: organizator, termin i miejsce rozgrywania Mistrzostw
1. Organizatorem VII Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best Brain jest Polskie Stowarzyszenie Sportu Pamięci
(KRS 0000838007) z siedzibą przy ul. Cisowej 33C, 05-083 Wyględy a współorganizatorem jest firma Best
Brain Bracia Boral Sp. z o.o. (KRS 0000748782) z siedzibą przy ul. Żółwiej 22/73, 01-927 Warszawa
2. VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pamięci Best Brain (dalej zwane Mistrzostwami) odbędą się 28 maja 2022r. w
Warszawie.
Dokładna
lokalizacja
mistrzostw
zostanie
opublikowana
na
stronie
https://www.mistrzostwa.bestbrain.pl najpóźniej do 14.05.2022r
3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania mistrzostw. W
przypadku takiej decyzji uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 21.05.2022 a wniesione
płatności zostaną zwrócone

Punkt 2: zapisy i uczestnicy Mistrzostw:
1. Uczestnikami mistrzostw mogą być obywatele Polscy
2. Ilość miejsc jest ograniczona do 80 uczestników - w tym co najmniej 20 miejsc dla każdej grupy wiekowej z
założeniem, że w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń zawodników w danej kategorii wiekowej,
miejsca te zostaną przydzielone zawodnikom pozostałych grup wiekowych z listy rezerwowej. Zapisy
uczestników Mistrzostw będą się odbywały według zasady pierwszeństwa zgłoszenia.
3. Jedyną formą zapisu na Mistrzostwa jest zgłoszenie poprzez formularz znajdujący się na stronie
www.mistrzostwa.bestbrain.pl
4. Zapisy przyjmowane będą do dnia 21 maja 2022 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc.
5. Wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- adres e-mailowy
- dokładną datę urodzenia,
- numer telefonu komórkowego osoby zgłaszającej się (lub opiekuna)

6.

7.
8.
9.

- z dodaną klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Mistrzostw i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best
Brain”.
Warunkiem wpisania na listę uczestników Mistrzostw jest wniesienie opłaty uczestnictwa, o której mowa w
punkcie 3 niniejszego regulaminu. Opłatę należy wnieść automatycznie po dokonaniu zapisu za
pośrednictwem systemu PayNow (PayNow – pośrednik płatności internetowych zarządzany przez mBank
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym
w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468
złotych).
Osoby zakwalifikowane do udziału w Mistrzostwach zostaną o tym poinformowane pocztą e-mail.
Lista osób przyjętych do udziału w mistrzostwach zostanie opublikowana do 24 maja 2022 roku na
stronie www.mistrzostwa.bestbrain.pl
Mistrzostwa rozgrywane będą w trzech grupach wiekowych:
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• Dzieci - do 11 roku życia – roczniki 2011 i powyżej
• Młodzież - od 12 do 17 roku życia – roczniki 2010-2005
• Dorośli - od 18 roku życia – roczniki 2004 i poniżej
10. O przydziale do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.

Punkt 3: Obowiązki uczestników:
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do:
a) uiszczenia opłaty uczestnictwa w wysokości 69 zł automatycznie po dokonaniu zapisu poprzez
system płatności automatycznych PayNow . Opłata ta zostanie przeznaczona m.in. na poczęstunek,
organizację i materiały niezbędne do przeprowadzenia Mistrzostw.
b) stawienia się w miejscu odbywania się mistrzostw, które zostanie opublikowane najpóźniej do
14.05.2022r na stronie https://www.mistrzostwa.bestbrain.pl, przed rozpoczęciem imprezy tj. między
godziną 9.00 a 9.30
c) okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.
d) posiadania przyborów do pisania (niebieski długopis).
2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania ciszy i nie zakłócania przebiegu Mistrzostw.
3. Zakłócenie spowodowane celowym działaniem zawodnika, niezgodnym z zasadami fair play, dyskwalifikuje
zawodnika i wyklucza z go z uczestniczenia w dalszej części mistrzostw.
4. Uczestnik, podczas pobytu na sali, zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego
oraz wszystkich urządzeń rejestrujących i emitujących dźwięk oraz obraz, służących do
komunikowania się.
5. Na sali, podczas trwania mistrzostw, uczestnicy muszą zachować między sobą odstęp jednego metra.
Wszelkie próby komunikowania się między uczestnikami będą skutkowały wykluczeniem tych osób z dalszej
części zawodów.
6. Uczestnik oświadcza, że będzie stosował zalecenia sanitarne obowiązujące w dniu Mistrzostw oraz że w
przypadku wystąpienia objawów choroby COVID-19 w przeciągu 14 dni przed mistrzostwami lub
przebywania na kwarantannie zrezygnuje z przybycia na miejsce przeprowadzenia mistrzostw

Punkt 4 – Przebieg mistrzostw
1. Mistrzostwa zaczynają się o godzinie 9.30 i składają się z pięciu różnych dyscyplin rozgrywanych kolejno po
sobie.
2. Kolejność rozgrywania dyscyplin:
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurencja pierwsza – Losowe słowa
Konkurencja druga – Cyfry
Konkurencja trzecia – Obrazy
Konkurencja czwarta – Słówka z języków obcych
Konkurencja piąta – Kolory ze słuchu

6. Podczas zapamiętywania w konkurencjach: pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej podczas fazy
zapamiętywania uczestnicy mogą korzystać ze swoich długopisów, rysować i pisać po kartach z danymi do
zapamiętywania. Wszystkie notatki muszą być oddane wraz z kartą z danymi do zapamiętywania przed fazą
odtwarzania.
7. Podczas konkurencji Kolory ze słuchu uczestnik nie może tworzyć żadnych notatek.
8. Przed każdą konkurencją uczestnicy zostaną zapoznani z przebiegiem oraz punktacją danej dyscypliny.
9. Zawodnicy nie mogą opuścić sali przed końcem czasu przeznaczonego na odtwarzanie z pamięci
zapamiętywanych danych.
10. Jeżeli uczestnik opuści salę podczas trwania konkurencji(od momentu rozpoczęcia zapamiętywania do końca
odtwarzania - na przykład w celu udania się do toalety), będzie mógł wrócić na salę dopiero po zakończeniu
konkurencji. W powyższym przypadku zawodnik nie otrzymuje żadnych punktów z danej konkurencji.
11. Podczas przerw pomiędzy konkurencjami zawodnicy będą informowani o uzyskanych wynikach. Ogłoszenie
wyników będzie możliwe dopiero po sprawdzeniu wszystkich kart odtwarzania przez zespół sędziów.
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9. Gala kończąca mistrzostwa wraz z ogłoszeniem oficjalnych wyników i rozdaniem nagród nastąpi po
przeprowadzeniu wszystkich pięciu konkurencji.
10. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może wnioskować o wgląd do swojej karty odpowiedzi.
Decyzję o takiej możliwości podejmuje Główny Arbiter.
11. Bez zgody Głównego Arbitra uczestnicy ani inne osoby nie mają prawa do wglądu w kartę odpowiedzi.
12. W sytuacjach nieregulowanych przez powyższy regulamin decyzję dotyczące ich rozwiązania podejmuje
Główny Arbiter, a jego decyzja jest ostateczna.

Strona 3 z 3

