Zasady Przeprowadzania Turnieju w Gry Brain Box.
Przewidywany czas konkursu to 60-90 min. Uczestnicy zgłaszają się do poszczególnych grup
wiekowych i tematów. Proponowane kategorie wiekowe nie są tożsame z oznaczeniami na
pudełkach. Przy stołach powinno się znajdować od 3- 10 osób. W turnieju powinno wziąć udział
minimum 16 osób.
Zapisy do turnieju odbywają się dla poszczególnych grup wiekowych:

1. Brain box Abecadło. Grupa wiekowa 3-5 lat.
2. Brain box Obrazki. Grupa wiekowa 5-7 lat.
3. Brain box Bajki. Grupa wiekowa 5-7 lat.
4. Brain Box Transport. Grupa wiekowa 4- 6 lat
5.

Brain box Matematyka. Grupa wiekowa 7- 12 lat

6. Brain box Świat. Grupa wiekowa 8-12 lat
7. Brain box Natura. Grupa wiekowa 9-12 lat.

Losujemy pierwszego zawodnika ( może być prosta wyliczanka w marynarza lub inne
wyliczanki znane dzieciom), zawodnik losuje 1 kartę, dziecko z prawej strony przewraca
klepsydrę i pilnuje czasu (klepsydra wskazuje czas 10 sekund), zawodnik powinien
zapamiętać wszystkie szczegóły znajdujące się na karcie. Zawodnik rzuca kostką losując
numer , to jest numer pytania z drugiej strony karty, dziecko z prawej strony czyta pytanie i
sprawdza czy udzielona odpowiedź jest prawidłowa. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, to
zawodnik zostawia sobie wylosowaną wcześniej kartę, jeśli odpowiedź jest błędna, to karta
trafia ponownie do pudełka. Następnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kolejny
zawodnik losuje kartę i wszystko odbywa się jak wyżej zostało opisane.
Przy każdym ze stołów Brain box Abecadło, Obrazki, Transport i Bajki, potrzebna jest 1
osoba dorosła, która będzie czytać dzieciom pytania. Gdyby, w trakcie konkursu, zaistniały
jakieś wątpliwości co do prawidłowości udzielonej odpowiedzi, czy inne, to o wszystkim
rozstrzyga Sędzia ustanowiony na czas tego konkursu i on ma decydujący głos w każdej
sprawie.
Przewidujemy, że w pierwszej rundzie rozegranych zostanie 6 kolejek. Wygrywa osoba z
największą ilością kart, później kolejno ustalamy miejsce II i III. Jeśli zawodnicy posiadają taką
samą liczbę kart i nie jesteśmy w stanie wyłonić zwycięzców, to rozgrywamy kolejną rundę,

tym razem 3 kolejki, ale jedynie pomiędzy osobami z największą ilością kart. Jeśli nadal nie
wyłonimy zwycięzcy, to rozgrywamy kolejną rundę (również 3 kolejki). O szczegółach
decyduje sędzia. Np. jeśli w II rundzie brało udział 6 osób i jedno dziecko ma 9 kart, a 3 inne
osoby mają po 8 i jedna osoba 7, to w III rundzie powinny brać udział jedynie 3 osoby mające
po 8 kart, z których wyłonimy II i III miejsce. Sędzia może skrócić ilość kolejek w
poszczególnych rundach, gdy uzna to za konieczne.
1. Powyższy opis przeprowadzania turnieju w BB stanowi jedynie propozycję ze strony
Organizatora, jednak PO i sędzia turnieju decydują o formie i przebiegu rozgrywek,
które organizują w imieniu Albi PL, ważne, by uczestnicy turnieju w BB byli o tym
poinformowani przed turniejem.
2. PO nie musi przeprowadzać rozgrywek we wszystkich proponowanych przez
Organizatora grupach wiekowych, ale jeśli wie o tym wcześniej, powinien to zgłosić
zanim zostaną wysłane egzemplarze gier BB do przeprowadzania turnieju.
3. Dostępne są, również, BB anglojęzyczne, dla chcących zorganizować turniej w tej
kategorii, a także BB gra planszowa.
4. Turniej w Grę planszową Brainbox rozgrywany jest zgodnie z instrukcją z tej gry, w
dwóch turach: wyłaniamy zwycięzców z poszczególnych stołów, a następnie
rozegrany zostanie finał i tu dopiero wyłaniamy zwycięzcę turnieju: I miejsce
otrzymuje grę Brain Box, II i III miejsce otrzymuje grę do Auta ( Znaki, Quizy lub Bingo)
. W przypadku większej liczby uczestników, przeprowadzamy tyle rozgrywek
eliminacyjnych, aby móc zorganizować finał.
5. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych w turnieju w BB za I miejsce
otrzymują grę BrainBox, za II i III miejsce grę do Auta ( Znaki, Quizy lub Bingo)
6. Przedstawiciel Organizatora za zorganizowanie turnieju w BB otrzymuje 2 Brainboxy
do wyboru z poniższej listy : BB ABC, BB Obrazki, BB Bajki, BB Transport, BB
Matematyka, BB koloruj, BB Świat, BB Natura.
7. W załączeniu tabelka do wypełnienia przez PO i wzór formularzy dla uczestników
turnieju w BB oraz zgody na udostępnianie danych osobowych i wizerunku.

