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Regulamin 
Olimpiady Gier Planszowych IPN 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 
1. Celem Olimpiady Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej, zwanej dalej „Olimpiadą", 

jest realizowanie misji edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu poprzez szerzenie wiedzy historycznej z wykorzystaniem 
gier planszowych, a także zapoznanie uczniów z zasadami rywalizacji w duchu fair play 
,,zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy". 

§ 2. 
1. Podmiotem prowadzącym Olimpiadę jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, 
zwany dalej „Organizatorem". 

2. W ramach organizacji Olimpiady Organizator współpracuje oraz zleca wykonanie części 
zadań Organizatora z zakresu organizacji Olimpiady: 

1) Panu Tomaszowi Bastkowskiemu; 
2) Panu Bartłomiejowi Pilarczykowi; 
3) Panu Wojciechowi Sieroniowi; 
4) podmiotom współpracującym, o których mowa w§ 5 w ust. 2. 

3. Koordynatorami Olimpiady z ramienia Organizatora są: 
1) Pan Łukasz Pogoda, tel.: (0-22) 581-86-70, e-mail: lukasz.pogoda@ipn.gov.pl; 
2) Pani Marta Snarska, tel.: (0-22) 581-86-31, e-mail: marta.snarska@ipn.gov.pl. 

§3. 
l. Olimpiada odbywa się na trzech poziomach: 

1) eliminacje lokalne; 
2) kwalifikacje regionalne; 
3) finał ogólnopolski. 

2. Reprezentacje (z opiekunami, w przypadku osób niepełnoletnich) stawiają się we wskazanym 
miejscu na każdym poziomie rozgrywek na własny koszt. 

3. Rozgrywki odbywają się w poniżej wymienionych rodzajach dyscyplin. W każdej dyscyplinie 
występują reprezentacje, złożone z jednego lub więcej graczy, w zależności od dyscypliny: 

1) Znaj Znak- drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2007-2012); 
2) Miś Wojtek- drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2007-2012); 
3) Bitwa Warszawska - jeden gracz w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002-2008); 
4) ORP Orzeł- jeden gracz w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002-2008); 
5) Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) - drużyny po trzech graczy w wieku od 14 do 20 lat 

(roczniki 2002-2008), każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych; 
6) Niepodległa - drużyny po czterech graczy w wieku od 14 lat (od rocznika 2008), bez 

górnego limitu wieku. 
4. Wszystkie rozgrywki w danej dyscyplinie odbywają się bez podziału na grupy wiekowe. 
5. Gracz w tej samej dyscyplinie może uczestniczyć najwyżej w dwóch edycjach Olimpiady. 
6. Wiek gracza określa się tylko na podstawie roku urodzenia, w dniu zarejestrowania jego 

udziału w Olimpiadzie. 

§4. 
1. Jeżeli w reprezentacji są gracze niepełnoletni, reprezentacja musi pozostawać pod opieką 

pełnoletniego opiekuna. 
2. Opiekun nie może być graczem, nie bierze udziału w rozgrywkach. Opiekun nie może wstąpić 

w miejsce żadnego z graczy. 
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§ 5. 
Zasady zgłaszania udziału w Olimpiadzie 

1. Do udziału w Olimpiadzie można zgłaszać się: 
1) za pośrednictwem i z inicjatywy podmiotów organizujących poziom eliminacji 

lokalnych, o którym mowa w § 3 w ust. 1 w pkt 1, zwanych dalej „podmiotami 
współpracującymi". 

2) z własnej inicjatywy (przez osoby niezrzeszone w ramach podmiotów 
współpracujących). 

2. Na potrzeby Olimpiady przez podmioty współpracujące rozumie się organizatorów 
zaproszonych albo wychodzących z inicjatywą przeprowadzenia poziomu eliminacji 
lokalnych, wyrażających chęć współpracy w organizacji Olimpiady z Organizatorem oraz 
terenowymi jednostkami organizacyjnymi Organizatora (oddziałami i delegaturami IPN), 
takich jak w szczególności: 

1) szkoły, 

2) uczelnie, 
3) organizacje młodzieżowe, 
4) organizacje harcerskie, 
5) jednostki strzeleckie, 
6) kluby gier planszowych, 
7) biblioteki, 
8) centra kultury, 
9) stowarzyszenia zrzeszające miłośników gier planszowych 
10) inne jednostki, ośrodki, instytucje itp., których cele działalności są zbieżne z celem 

organizacji Olimpiady. 
3. Drużyny zrzeszone występujące w eliminacjach lokalnych organizowanych przez podmioty 

współpracujące oraz drużyny niezrzeszone: 
1) zapoznają się z treścią regulaminu i akceptują jego treść poprzez poprawne 

wypełnienie i podpisanie zgłoszenia i akceptacji regulaminu stanowiącego załącznik 
nr 1 do regulaminu, 

2) przesyłają (same albo za pośrednictwem podmiotu współpracującego) przez stronę 
internetową, o której mowa w pkt 3 wypełnione i zeskanowane zgłoszenie do 
Olimpiady (albo zdjęcia poprawnie wypełnionego zgłoszenia), stanowiące załącznik 

nr 1 do regulaminu, oraz 
3) wypełniają formularz kontaktowy na stronie Organizatora, dostępny pod adresem: 

https: //olimpiadagier.org/. 
4. W przypadku osób niepełnoletnich akceptacji regulaminu, poprzez wypełnienie obowiązków 

o których mowa w ust. 3 w pkt 1, dokonuje rodzic/opiekun prawny. 

§6. 
Eliminacje lokalne 

1. Ogólna liczba eliminacji lokalnych jest uzależniona od inicjatywy podmiotów 
współpracujących. 

2. Podmioty współpracujące organizują eliminacje lokalne pod warunkiem udziału co najmniej 
4 reprezentacji. W ramach organizacji tych eliminacji podmioty współpracujące powinny 
dążyć do zaangażowania parzystej liczby drużyn. 

3. Podmiot zobowiązany jest: 
1) zgłosić do Organizatora zamiar przeprowadzenia eliminacji lokalnych, określić ich 

datę i miejsce; 
2) przygotować relację z eliminacji na oficjalnych stronach internetowych albo na 

oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych i przesłać link do 
Organizatora albo przesłać materiał do Organizatora z zachowaniem dbałości 
o przestrzeganie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych 
oraz wykorzystania wizerunku; 
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3) przesłać protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący 
załącznik nr 2 do regulaminu, do Organizatora. 

4. Podmioty współpracujące określają sposób przeprowadzenia eliminacji lokalnych. 
5. Eliminacje lokalne dla osób niezrzeszonych mogą zorganizować t erenowe jednostki 

Organizatora (oddziały i delegatury IPN). Rozgrywki dla osób niezrzeszonych odbywają się 
na zasadach kwalifikacji regionalnych, o których mowa w§ 7. 

6. Najlepsza reprezentacja z każdych eliminacji awansuje do kwalifikacji regionalnych. 
7. Organizator może, w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w celu zapewnienia minimalnie 

wymaganej liczby drużyn, podjąć decyzję o awansie kolejnych reprezentacji z dalszych miejsc. 
8. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej wyznacza ostateczny termin do zakończenia etapu 

eliminacji lokalnych. Po tym terminie wyniki eliminacji lokalnych nie są brane pod uwagę 
w dalszych rozgrywkach. 

§ 7. 
Kwalifikacje regionalne 

1. Kwalifikacje regionalne przeprowadza Organizator w miejscach wskazanych przez terenowe 
jednostki organizacyjne Organizatora (oddziały i delegatury IPN) do dnia wyznaczonego 
przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej. 

2. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia kwalifikacji regionalnych w danej dyscyplinie 
jest udział co najmniej 8 reprezentacji. Wyjątkiem jest gra Niepodległa, gdzie minimalna liczba 
reprezentacji to 4. 

3. W ramach organizacji tych kwalifikacji Organizator powinien dążyć do zaangażowania 
parzystej liczby drużyn. 

4. Organizator: 
1) określa datę i miejsce kwalifikacji; 
2) przygotowuje relację z kwalifikacji na oficjalnych stronach internetowych albo/i na 

oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych, 
3) sporządza protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący 

załącznik nr 2 do regulaminu. 
5. Najlepsza reprezentacja z każdych kwalifikacji awansuje do finału ogólnopolskiego. 
6. Organizator może, w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w celu zapewnienia minimalnie 

wymaganej liczby drużyn, podjąć decyzję o awansie kolejnych reprezentacji z dalszych miejsc. 

§8. 
Finał ogólnopolski 

1. Finał ogólnopolski przeprowadza Organizator w czasie miejscu wyznaczonym przez 
Dyrektora Biura Edukacji Narodowej. 

2. W finale ogólnopolskim w każdej dyscyplinie bierze udział 16 reprezentacji. Jeśli po 
zakwalifikowaniu wszystkich najlepszych reprezentacji z kwalifikacji regionalnych (por. §7 
ust. 5.) w finale będzie mniej, niż 16 reprezentacji Organizator zastrzega sobie prawo 
zakwalifikowania do finału innych drużyn. 

3. Organizator: 
1) zapewnia reprezentacjom i ich opiekunom nocleg i wyżywienie na czas 

przeprowadzenia rozgrywek finału ogólnopolskiego; 
2) nie refunduje opłat za dojazdy na miejsce rozgrywania finałów; 
3) przygotowuje relację z finałów na oficjalnych stronach internetowych albo/i 

na oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych; 
4) sporządza protokół z finałów. 

4. Szczegółowe zasady rozgrywek finałowych zawiera załącznik nr 3 do regulaminu. 

3z8 



Regulamin rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN 

§9. 
Ogólne zasady rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach 

1. Przed każdym etapem (eliminacje, kwalifikacje, finał) należy przeprowadzić test wiedzy 
oparty o wprowadzenie historyczne dołączone do instrukcji danej gry. Wyjątkiem jest gra 
Znaj Znak, gdzie nie przeprowadza się testu wiedzy. 

2. Test przeprowadzany jest i oceniany elektronicznie. Wynik testu zależy od zdobytych 
punktów oraz czasu jego ukończenia. 

3. Wyniki testu rozstrzygają wszelkie remisy. Wyższy wynik testu daje wygraną w przypadku 
remisu. W przypadku takiego samego wyniku testu decyduje krótszy czas jego wypełnienia. 

§ 10. 
Punktacja i protokół z rozgrywek 

1. Podczas określania kolejności drużyn stosuje się odpowiednio § 9 ust. 3. 
2. W rozgrywkach reprezentacji wieloosobowych należy niezależnie liczyć punkty drużyny 

(suma punktów jej członków) oraz poszczególnych jej członków. Nie dotyczy to rozgrywek 
w grę Niepodległa, gdzie punkty zdobywa wyłącznie drużyna. 

3. W przypadku niestawienia się reprezentacji na rozgrywkach (spóźnienie, choroba, rezygnacja 
itp.) przegrywa ona walkowerem i klasyfikowana jest na ostatnim miejscu z dorobkiem 
O punktów. 

4. Protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący załącznik nr 2 do 
regulaminu powinien zawierać listę reprezentacji uporządkowaną malejąco według liczby 
punktów reprezentacji oraz: 

1) skład reprezentacji (imiona i nazwiska wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna); 
2) liczba punktów zdobytych łącznie przez reprezentację w rozgrywkach, w nawiasie 

wartości cząstkowe; 

3) liczba punktów zdobytych łącznie przez reprezentację w teście wiedzy, w nawiasie 
wartości cząstkowe; 

4) dane umożliwiające kontakt z opiekunem (telefon oraz e-mail). 
5. Przykładowy protokół wraz z opisem kolejnych etapów rozgrywek stanowi załącznik nr 4 do 

regulaminu. 

§ 11. 
Zasady gry ZnajZnak na potrzeby Olimpiady 

1. W kwalifikacjach należy rozegrać co najmniej 6 rund. 
2. Gracze zdobywają punkty za: 

1) 1. miejsce - 5 punktów; 
2) 2. miejsce - 3 punkty; 
3) 3. miejsce - 2 punkty; 
4) 4. miejsce - 1 punkt. 

3. W przypadku remisu należy rozegrać błyskawiczną dogrywkę za pomocą 3 kart na gracza. 
4. W pierwszej rundzie losowo dzielimy graczy po 4 osoby (z różnych drużyn), które rozgrywają 

ze sobą partię. W przypadku nieparzystej liczby reprezentacji dopuszcza się utworzenie 
niektórych rozgrywek po 3 albo po 5 osób. 

5. W kolejnych rundach najlepsi gracze według liczby zdobytych indywidualnie punktów grają 
ze sobą po 4 osoby. 

6. W miarę możliwości należy unikać sytuacji, w których w kolejnych rundach grają ze sobą ci 
sami gracze albo gracze z tych samych drużyn. 

7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania V z 2020 r. (kieszonkowego) ze zmianami, 
które określa załącznik nr 5 do regulaminu. 

§ 12. 
Zasady gry Miś Wojtek na potrzeby Olimpiady 

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy. 
2. Gracze zdobywają punkty za: 
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1) 1. miejsce - 5 punktów; 
2) 2. miejsce - 3 punkty; 
3) 3. miejsce - 2 punkty; 
4) 4. miejsce - 1 punkt. 

3. W pierwszej rundzie losowo dzielimy graczy po 4 osoby (z różnych drużyn), które rozgrywają 
ze sobą partię. W przypadku nieparzystej liczby reprezentacji dopuszcza się utworzenie 
niektórych rozgrywek po 3 albo po 5 osób. 

4. W drugiej i trzeciej rundzie najlepsi gracze według liczby zdobytych indywidualnie punktów 
grają ze sobą po 4 osoby. 

5. W miarę możliwości należy unikać sytuacji, w których w kolejnych rundach grają ze sobą ci 
sami gracze albo gracze z tych samych drużyn. 

6. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania IV z 2021 r. (v. 1.2) ze zmianami, które 
określa załącznik nr 6 do regulaminu. 

§ 13. 
Zasady gry Bitwa Warszawska na potrzeby Olimpiady 

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy. 
2. Gracze zdobywają punkty za: 

1) podwójną wygraną - 3 punkty; 
2) jedną wygraną z większą liczbą punktów - 2 punkty; 
3) jedną wygraną z mniejszą liczbą punktów - 1 punkt; 
4) podwójną porażkę - O punktów. 

3. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron. 
4. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze 

zmianą stron. 
5. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.) . Grają oni mecz i rewanż, ze 

zmianą stron. 
6. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach. 
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania li z 2021 r. ze zmianami, które określa 

załącznik nr 7 do regulaminu. 

§ 14. 
Zasady gry ORP Orzeł na potrzeby Olimpiady 

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy. 
2. Gracze zdobywają punkty za: 

1) podwójną wygraną - 3 punkty; 
2) jedną wygraną z lepszym wynikiem testu - 2 punkty; 
3) jedną wygraną ze słabszym wynikiem testu - 1 punkt; 
4) podwójną porażkę - O punktów. 

3. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron. 
4. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze 

zmianą stron. 
5. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze 

zmianą stron. 
6. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach. 
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania li z 2021 r. ze zmianami, które określa 

załącznik nr 8 do regulaminu. 

§ 15. 
Zasady gry Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) na potrzeby Olimpiady 

1. Każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych (303, 111 albo 7). 
2. W grze 303: Bitwa o Anglię w przypadku remisu o wygranej decyduje wynik testu. 
3. Rozgrywka 7: W obronie Lwowa odbywa się według zasad zaawansowanych. 
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4. W grach 111: Alarm dla Warszawy oraz 7: W obronie Lwowa w przypadku remisu o wygranej 
decyduje najpierw sposób punktacji zawarty w instrukcji, a potem wynik testu. 

5. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy. 
6. Gracze zdobywają punkty za: 

1) podwójną wygraną - 3 punkty; 
2) jedną wygrana z większą liczbą punktów/ z lepszym wynikiem testu - 2 punkty; 
3) jedną wygraną z mniejszą liczbą punktów/ ze słabszym wynikiem testu - 1 punkt; 
4) podwójną porażkę - O punktów. 

7. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron. 
8. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.) . Grają oni mecz i rewanż, ze 

zmianą stron. 
9. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze 

zmianą stron. 
10. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach. 
11. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gier: 

1) 7: W obronie Lwowa wg wydania II lub późniejszego, 
2) 111: Alarm dla Warszawy wg wydania IV lub późniejszego, 
3) 303: Bitwa o Anglię wg wydania VII lub późniejszego 
ze zmianami, które określa załącznik nr 9 do regulaminu. 

§ 16. 
Zasady gry Niepodległa na potrzeby Olimpiady 

1. Ze względu na kooperacyjny charakter rozgrywki każdej reprezentacji towarzyszy 
obserwator (opiekun innej drużyny), który czuwa nad przestrzeganiem zasad. 

2. W kwalifikacjach należy rozegrać 2 rundy. 
3. Rozgrywka odbywa się według zasad zaawansowanych. 
4. Reprezentacja zdobywa punkty zgodnie z zasadami punktacji zawartymi w instrukcji. 
5. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania II z 2019 r. ze zmianami, które określa 

załącznik nr 10 do regulaminu. 

§ 17. 
Nagrody 

1. Spośród drużyn startujących w finale ogólnopolskim zostaną wyłonione najlepsze drużyny -
laureaci miejsc od pierwszego do trzeciego, w ramach każdej dyscypliny. 

2. Każdy laureat - uczestnik drużyny (z wyłączeniem opiekuna drużyny), o której mowa w ust. 
1, otrzymuje nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia i nagrodzenia nagrodami dodatkowymi 
również innych uczestników konkursu wedle ustalonych przez niego kryteriów. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych, 
które zostaną pomniejszone o kwotę podatku. 

5. W przypadku gdy wartość nagród rzeczowych dla jednego uczestnika konkursu - laureata, 
przekroczy 2000 zł powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie 
z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

6. Przy obliczaniu całkowitej wartości nagrody w celu spełnienia obowiązku podatkowego, 
o którym mowa w ust. 5, bierze się pod uwagę: 

1) wartość wszystkich nagród rzeczowych, 
2) wartość nagród pieniężnych, 
3) wartość noclegu i wyżywienia 

- przypadające na danego Laureata. 
7. Nagrodzeni zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia Organizatorowi Protokołu odbioru 

nagrody stanowiącego załącznik nr 11 do regulaminu. 

§18. 
Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku 
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1. Uczestnik Olimpiady, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny, 
akceptując regulamin zezwala na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i podmioty 
współpracujące wizerunku uczestnika zarejestrowanego w trakcie Olimpiady w celu 
udokumentowania jej przebiegu w materiałach utrwalonych podczas Olimpiady przez 
organizatora i podmioty współpracujące, na stronach internetowych Organizatora 
i podmiotów współpracujących, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych 
Organizatora i podmiotów współpracujących, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach 
naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnik Olimpiady, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny może 
wyrazić zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w celu promocji turnieju na 
stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w mediach i oficjalnych 
profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, radiu, prasie 
i telewizji, poprzez złożenie podpisu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce: 
Podpis*wyrażenie zgody na wizerunek. 

§ 19. 
Klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych uczestników Olimpiady 
1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) organizacji i udziału w Olimpiadzie, w tym publikacji relacji z przebiegu Olimpiady, 
wręczenia nagród, na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach 
społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w radiu, prasie 
i telewizji, 

2) promocji Olimpiady, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych w czasie jej 
trwania, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora 
i podmiotów współpracujących, w radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach 
naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora 
i podmiotów współpracujących, w przypadku wyrażenia zgody. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda, art. 81 ust. 
1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), i lit. e (wykonanie zadania w interesie 
publicznym - art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. 

3. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą 
w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa oraz podmioty współpracujące. 
Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, 
administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia 
poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl. adres do korespondencji: 
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora 
i podmioty współpracujące danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy 
odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane: 
1) przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Olimpiady, 
2) do momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, mediach 

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora i podmiotów 
współpracujących, w radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych 
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i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora i podmiotów 
współpracujących, 

3) do momentu wycofania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 
4) w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami 

określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym 
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

7. Każdy ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

§20. 
Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 
dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu 
ich na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany formy przeprowadzania 
Olimpiady, odwołania Olimpiady, w przypadkach niezgłoszenia niezbędnej liczby drużyn, 
zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniem rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem oraz w innych istotnych albo 
nieprzewidywalnych sytuacjach. 

3. Wszelkie wątpliwości i protesty wynikające z regulaminu oraz z przebiegu Olimpiady 
rozstrzyga Organizator. 

4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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Załącznik nr I do regulaminu 

Zgłoszenie i oświadczenie o akceptacji regulaminu Olimpiady gier planszowych IPN 
(wypełnia opiekun drużyny i uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników) 

Zeskanowany formularz i zdjęcia należy dołączyć do formularza kontaktowego na stronie 
internetowej https://olimpiadagier.org/ 

Oświadczam, że zapoznalem/-lam się z treścią: 

- regulaminu Olimpiady gier planszowych IPN organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ul. Janusza Kurtyki I , 02-676 Warszawa, i 

w peh1i akceptuję jego treść; 

- klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zawartej w § 19 regulaminu. 

Nazwa podmiotu 
organizującego 

eliminacje lokalne 
(w przypadku osób 

niezrzeszonych skreślić 
pole): 

Dyscyplina gry: 

Opiekun drużyny (jeżeli w drużynie są osoby niepełnoletnie) 

Telefon Data 
Podpis Podpis 

L.p. Imię i nazwisko z E-mail 
Miejscowość 

akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na 
prefiksem zapoznanie z klauzulą wizerunek 

1. 

Członkowie drużyny (ilość członków drużyny uzależniona jest od dyscypliny) 

Podpis uczestnika/rodzica 
Podpis 

Imię uczestnika/rodzica lub 
L.p. i nazwisko / Numer telefonu 

Data, lub opiekuna prawnego* 
opiekuna prawnego* 

rok urodzenia 
Miejscowość Akceptacja regulaminu 

wyrażenie zgody na 
i zapoznanie z klauzulą wizerunek 

I. 

2. 

3. 

4. 

* w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego członka drużyny 





W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH UCZESTNICZYŁO: 

• ZnajZnak 

• Miś Wojtek 

........................... reprezentacji. 

........................... reprezentacji. 

• Bitwa Warszawska ........................... reprezentacji. 

• ORP Orzeł ........................... reprezentacji. 

• Gwiaździsta Eskadra (303, 111 oraz 7) ........................... reprezentacji. 

• Niepodległa ........................... reprezentacji. 

CZOŁOWE MIEJSCA (1-5) ZAJĘŁY NASTĘPUJĄCE REPREZENTACJE: 

ZNAJZNAK 

imię i nazwisko/ imię i nazwisko podmiot 

1. ·················································································· 

2 .................................................................................. . 

3 .................................................................................. . 

4. ·················································································· 

5 . ................................................................................. . 

Miś WOJTEK 

imię i nazwisko/ imię i nazwisko podmiot 

1. ·················································································· 

2. ·················································································· 

3. ·················································································· 

4 .................................................................................. . 

5 .................................................................................. . 

BITWA WARSZAWSKA 

imię i nazwisko podmiot 

1 . ................................................................................. . 

2 .................................................................................. . 

3. ························· ........................................................ . 

4 .................................................................................. . 

5. ·················································································· 

OLIMPIADA 
GIER PLANSZOWYCH IPN 

punkty 

punkty 

punkty 



ORP ORZEŁ 
imię i nazwisko 

1. . ................................................................................ . 

2. ············ ..................................................................... . 

3. . ................................................................................ . 

4. . ................................................................................ . 

5. . ................................................................................ . 

GWIAŹDZISTA ESKADRA (303,111 ORAZ 7) 
imię i nazwisko/ imię i nazwisko/ imię i nazwisko 

1. .. ............................................................................... . 

2 . ................................................................................. . 

3. ················································'"··· '"'··'"······ .. ········· .. ··· 

4. . ................................................................................ . 

5. . ................................................................................ . 

NIEPODLEGŁA 

imię i nazwisko/ imię i nazwisko 
imię i nazwisko/ imię i nazwisko 

1. . ............................................................................... .. 

2. .. .............................................................................. .. 

3. . ................................................................................ . 

4. . ................................................................................ . 

5. . ................................................................................ . 

Sędzia Główny 

podmiot punkty 

podmiot punkty 

podmiot punkty 

Koordynator Regionalny 



Szczegółowe zasady rozgrywek finałowych 
Olimpiady Gier Planszowych IPN 

W KAŻDEJ DYSCYPLINIE UCZESTNICZY: 

• ZnajZnak 

• Miś Wojtek 

• Bitwa Warszawska 

16 reprezentacji. 

16 reprezentacji. 

16 reprezentacji. 

• ORP Orzeł 16 reprezentacji. 

• Gwiaździsta Eskadra (303, 111 oraz 7) 16 reprezentacji. 

• Niepodległa 16 reprezentacji. 

SĄ TO NAJLEPSZE REPREZENTACJE Z KWALIFIKACJI REGIONALNYCH 

ORAZ REPREZENTACJE, KTÓRE OTRZYMAŁY PRAWO UDZIAŁU OD ORGANIZATORA. 

W każdej dyscyplinie zostanie rozegranych kilka rund. 
Wynik końcowy reprezentacji to łączny wynik z wszystkich rund. 

ZNAJZNAK 

8 rund rozgrywek 

MIŚ WOJTEK 

4 rundy rozgrywek 

BITWA WARSZAWSKA 

4 rundy rozgrywek 

ORP ORZEŁ 
4 rundy rozgrywek 

GWIAŹDZISTA ESKADRA (303, 111 ORAZ 7) 
4 rundy rozgrywek 

ZASADY DOBIERANIA SKŁADU ROZGRYWEK 

W powyższych dyscyplinach pierwsza runda dobierana jest losowo. 

OLIMPIADA 
GIER PLANSZOWYCH IPN 

W kolejnych grają ze sobą najlepsi zawodnicy, którzy jeszcze nie mieli okazji ze sobą zagrać. 
W przypadku ZnajZnak, ze względu na większą liczbę rund, dopuszczalne jest ponowne spotkanie się 
zawodników, w rundach 5-8. 

NIEPODLEGŁA 

3 rundy rozgrywek 

ZASADY ROZGRYWEK 

Gra Niepodległa, jako kooperacyjna, rozgrywana jest ponownie przez drużyny celem uzyskania coraz 
lepszych wyników. 





Załącznik nr 4 do regulaminu 

Przykładowy Protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych I PN 

W dniu }Q .. .Q.~ ... ?.9.?.?..r. .. odbyły się rozgrywki w .~.i.~k!-!P.i.r:i.i.(?. 

W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH UCZESTNICZYŁO: 

• ZnajZnak 9 ......................... reprezentacji. 

• MiśWojtek 11 ........................ reprezentacji. 

• Bitwa Warszawska 8 ......................... reprezentacji. 

• ORP Orzeł 10 ....................... reprezentacji. 

• Gwiaździsta Eskadra (303,111 oraz 7) 16 ....................... reprezentacji. OLIMPIADA 
• Niepodległa 4 ......................... reprezentacji. GIER PLANSZOWYCH IPN 

CZOŁOWE MIEJSCA (1-5) ZAJĘŁY NASTĘPUJĄCE REPREZENTACJE: 

ZNAJZNAK 
imię i nazwisko/ imię i nazwisko podmiot punkty 

1. Jan Kos .................................................................. . Szkoła Podstawowa ............................... . 15 ................ .. 
Ewa Lis ................................................................... . w Biskupinie ............................................ . 

2. Anna Cis ................................................................ .. SP Nr 3 w Gnieźnie .............................. . 13 ................. . 
Adam Bez ............................................................... . 

3. Ela Bat .................................................................... . Drużyna Harcerek ................................ . 13 ................ .. 
Ula Kot ................................................................... . Hufiec Gniezno ..................................... .. 

4. Ola Maj .................................................................. . Klub Gier Planszowych ........................ .. 9 .................. .. 
Olaf Gal ................................................................. .. z Węgier ................................................. . 

5. Eryk Mik ................................................................ . Planszaki ................................................. . 8 ................... . 
Stefan Lew ............................................................ . (drużyna niezrzeszona) ....................... . 

Miś WOJTEK 

imię i nazwisko/ imię i nazwisko podmiot punkty 

1. Ola Lew ................................................................. .. Groszki .................................................... . 16 ................. . 
Ewa Mik .................................................................. . (drużyna niezrzeszona) ....................... . 

2. Ola Bat ................................................................... . SP im. Bajek Polskich ........................... . 16 ................ .. 
Olaf Kot ................................................................. . w Bambrach ............................................ . 

3. Stefan Gal ............................................................. . Drużyna Strzelców JS 8901.. ........... .. 12 ................. . 
Anna Bez ................................................................ . 

4. Ula Cis ................................................................... .. Dom Kultury w Kaliszu ......................... . 11 ................ .. 
Jan Lis .................................................................... . 

5. Eryk Kos ................................................................. . Ośrodek zajęć pozaszkolnych ........... . 8 .................. .. 
Adam Maj ............................................................. .. w Ostrowie ............................................. . 

BITWA WARSZAWSKA 

imię i nazwisko podmiot punkty 
1. Jan Borsuk ............................................................ . LO w Ostrowie ...................................... . 8 ................... . 

2. Henryk Kania ........................................................ .. Technikum Ekonomiczne ..................... . ? ................... . 
w Kaliszu ................................................ .. 

3. Ewa Kogut .............................................................. . Zespół Szkół Mechanicznych .............. . ? .................... ~ 
we Wronkach ......................................... . 

4. Anna Szpak .......................................................... .. niezrzeszona .......................................... . ? .................. .. 

5. Oliwia Wrona ........................................................ . Drużyna Harcerek ............................... .. 6 ................... . 
Węgry ..................................................... . 



ORP ORZEŁ 
imię i nazwisko podmiot punkty 

1. Sylwia Sosna ......................................................... . niezrzeszona .......................................... . 6 ................... . 

2. Anatol Lipa ............................................................ . Szkoła Branżowa I st ........................... . 5 ................... . 
Kalisz ....................................................... . 

3. Jakub Dctb ............................................................. . Uniwersytet Poznański ........................ . 4 ................... . 

4. Justyna Świerk .................................................... . Studencki Klub Planszówkowy ............ . 4 ................... . 
Poznań ..................................................... . 

5. Mateusz Buk ......................................................... . Stowarzyszenie Gambit ...................... . 4 ................... . 
Gniezno ................................................... . 

GWIAŹDZISTA ESKADRA {303,111 ORAZ 7) 
imię i nazwisko/ imię i nazwisko/ imię i nazwisko podmiot punkty 

1. Jan Drozd .............................................................. . Janki ........................................................ . 21 ................. . 

Jan Kowalski ......................................................... . niezrzeszeni ........................................... . 
Jan Wiśniewski .................................................... . 

2. Ewa Grabska ......................................................... . LO w Kaliszu ........................................... . 17 ................. . 
Ala Rusin ................................................................ . 
Ola Zegar .............................................................. . 

3. Stef an Ozga .................. ....................................... . Zespół Szkół we Wronkach ................. . 16 ................. . 
Adam Pietrucha .................................................... . 
Alan Wójcik .......................................................... . 

4. Anna Cesarz .......................................................... . Technikum Gastronomiczne ................ . 15 ................. . 
Adrian Duda .......................................................... . Kalisz ....................................................... . 

Ja kub Maj ka ......................................................... . 
5. Marek Baran ......................................................... . Jednostka Strzelecka JS 2300 ........ . 13 ................. . 

Jagoda Jawor ....................................................... . 
Lidia Robak ............................................................ . 

NIEPODLEGŁA 

imię i nazwisko/ imię i nazwisko podmiot punkty 

1. Gctsior Edwin ......................................................... . Klub Graczy Pionek ............................... . 85 ................ . 
Góra Horst ............................................................ . Poznań ..................................................... . 

Pięta Joachim ....................................................... . 
Sowa Edmund ........................................................ . 

2. Bochenek Ewelina ................................................. . Koło Studenckie Planszomaniak ......... . 82 ................ . 

Guzik Ilona ............................................................ . Poznań ..................................................... . 

Skiba Iwona .......................................................... . 
Wajda Zofia .......................................................... . 

3. Budzik Helena ....................................................... . Klub Lotnika ........................................... . 79 ................ . 
Sikora Krystyna ................. .................................. . Ławica ...................................................... . 
Zegar Henryk ....................................................... . 
Zieliński Stefan ................................................... . 

4. Jaskółka Maria ..................................................... . LO Nr X .................................................. . 74 ................ . 
Kró I Mateusz ........................................................ . Poznań ..................................................... . 

Majewski Kuba ...................................................... . 
Ziobro Bartek ....................................................... . 

5. Bęben Nikodem .................................................... . SP Nr 2 Gniezno .................................... . 70 ................ . 
Róg Nina ................................................................. . 
Wilk Norbert ........................................................ . 
Skóra Natalia ....................................................... . 

Sędzia Główny Koordynator Regionalny 



ZNAJ ZNAK SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 
ROZGRYWAMY ZMODYFIKOWANY WARIANT WIELOOSOBOWY {3-5 GRACZY) 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 

1) Karty należy dokładnie potasować. Każdy z graczy otrzymuje 10 kart. 
2) Karty należy trzymać w stosie przed sobą stroną z symbolami (awersami) ku górze, a stos 

OLIMPIADA należy zakryć ręką. 
GIER PLANSZOWYCH IPN ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

1) Najmłodszy z graczy daje sygnał START do rozpoczęcia rozgrywki. 
2) Gracze zabierają ręce i szukają wspólnego symbolu 

na karcie lezącej na wierzchu własnego stosu i stosu gracza po lewej stronie. 

3) Ten, kto pierwszy znajdzie wspólny symbol, mówi STOP, wskazuje znak i podaje jego nazwę. 
W tym czasie pozostali gracze, poza tym siedzącym z lewej strony, zakrywają ręką swoje karty. 

4) Po nazwaniu symbolu (bądź powiedzeniu NIE WIEM) gracz odwraca swoja kartę 

i odczytuje na głos nazwę znaku wypisana na rewersie tłustym drukiem. 

5) Jeżeli graczowi nie udało się poprawnie nazwać symbolu (bądź powiedział NIE WIEM), 

kartę z wierzchu swojego stosu przekłada na spód swojego stosu, 
mówi START i gra toczy się dalej. 

6) Jeżeli gracz poprawnie nazwał symbol, 
kartę z wierzchu stosu oddaje graczowi po lewej, który kładzie ją na spód swojego stosu, 
mówi START i gra toczy się dalej. 

UWAGI! 
• Gracz nie musi nazywać symbolu na ostatniej swojej karcie! 

• Jeżeli gracz pomyli się i powie STOP, wskazując symbol, który nie jest wspólny dla obu kart, 
za karę czeka, dopóki ktoś inny nie powie STOP. 

• W przypadku jednoczesnego powiedzenia STOP pierwszeństwo ma młodszy z graczy. 

• Sędzia może przed rozgrywką ustalić limit czasu. 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI I OKREŚLANIE KOLEJNOŚCI: 
Gracz, który pozbędzie się wszystkich swoich kart wygrywa i zdobywa pierwsze miejsce. 
Jeżeli rozgrywka miała limit czasu, a po upływie tego czasu nikt nie pozbył się wszystkich kart, zwycięzcą zostaje 
gracz mający najmniej kart w swoim stosie. 
Pozostali gracze liczą karty w swoich stosach. Im mniej kart, tym wyższe miejsce. 
W przypadku remisu o kolejności decyduje błyskawiczna dogrywka (po 3 karty) remisujących graczy. 
Dogrywkę rozgrywa się także w przypadku remisów w klasyfikacji końcowej. 

PUNKTACJA 
Gracze zdobywają punkty: 

• 5 punktów za pierwsze miejsce 
• 3 punkty za drugie miejsce 
• 2 punkty za trzecie miejsce 
• 1 punkt 
• O punktów 

GRA FAIR PLAY 

za czwarte miejsce 
za piąte miejsce 

Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 
1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 
2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki z wynikiem 

O punktów (niezależnie od faktycznego stanu rozgrywki w chwili ukarania gracza). 
W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 
• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 
• używania wulgaryzmów 
• obrażania innych uczestników rozgrywki 





~ 
Miś WOJTEK 
SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 

MISIOWE ZASADY 

Jeden miś na jednym polu! 

Załącznik nr 6 do regulaminu 

OLIMPIADA Jedynym polem na którym może być kilka misiów jest pole końcowe - Edynburg. 

GIER PLANSZOWYCH IPN Poza tym w żadnej sytuacji na jednym polu 
nie może być kilku misiów, dotyczy to także pól startowych. 

Misie zawsze poruszają się w kierunku Edynburga! 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 
1) Karty miast można położyć na planszy obok odpowiednich miast, aby gracze wiedzieli czy można je jeszcze zdobyć. 

2) Karty misia należy dobrze potasować. 
3) Na wystawkę należy wyłożyć siedem kart misia. 

4) Karty misia można przygotować w 6 zakrytych grupach po 7, co przyspieszy przygotowanie wystawki po wejściu do miast. 

5) Karty podróżowania należy dobrze potasować. 

USTALENIE KOLEJNOŚCI POCZĄTKOWEJ, MIEJSCA NA POLACH STARTOWYCH (WYWÓZKI) 

A. Sędzia losowo przydziela graczom misie w kolorach: brązowy, srebrny, biały i czarny (oraz ew. piaskowy). 

B. Sędzia dobiera dla każdego gracza jedną kartę podróżowania, a następnie: 
Jeśli dobrana karta podróżowania jest w kolorze już zajętym, to sędzia dobiera kolejną. 
Jeśli dobrana karta podróżowania jest tęczowa, to gracz decyduje na którym wolnym polu startowym chce rozpocząć. 

• umieszcza misia na odpowiednim polu startowym 
• przekazuje graczowi kartę misia z pola wystawki w tym kolorze (i uzupełnia wystawkę) 

C. Sędzia ogłasza kolejność rozgrywki zgodnie z układem pól startowych: 
Obwód Archangielski, Republika Komi, Obwód Swierdłowski, Kraj Krasnojarski, Kraj Ałtajski, Kazachstan, Uzbekistan. 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

TURA GRACZA: 

Gracz deklaruje swoją akcję: WYMIANA KART albo RUCH MISIA. 

A. WYMIANA KART: gracz wskazuje karty podróżowania, które chce wymienić (od jednej do pięciu), 

B. RUCH MISIA wymaga deklaracji użycia: 
a) karty w wybranym kolorze, co oznacza ruch misia na najbliższe pole w tym kolorze 
b) karty tęczowej, co oznacza ruch misia na dowolne pole, ale bez wyprzedzania 

gracz deklaruje, na które pole chce przemieścić swojego misia. 

taki ruch nie jest możliwy, jeśli przed misiem gracza nie ma wolnego pola 
jeśli miś jest pierwszy na torze, to przemieszcza się na najbliższe pole w wybranym kolorze 

c) zestaw trzech kart w jednym kolorze lub z kartami wielokolorowymi, co oznacza ruch misia na najbliższe 

pole w tym kolorze, ale przed ruchem misia dodatkowo drużyna wymienia jedną kartę z wystawki 
1. Gracz odkłada kartę podróżowania (albo ich zestaw) na stos i przemieszcza misia na odpowiednie pole 

2. Gracz zabiera z wystawki kartę misia w kolorze pola, na które przemieścił misia i umieszcza ją przed sobą 

jeśli to pole miasta i karta miasta jest dostępna, to gracz zabiera także kartę miasta 
i tylko wtedy sędzia usuwa wszystkie karty misia z wystawki. 

3. Sędzia uzupełnia wystawkę kartami misia, a gracz uzupełnia karty podróżowania do pięciu. 
KONIEC TURY. Sprawdzenie warunku zakończenia rozgrywki i kolejny gracz rozgrywa swoją turę . 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI: 

Gracz, który: 

• zebrał komplet sześciu kart jednego rodzaju (także uwzględniając karty miast i portrety) 

lub, czyli chociaż jeden z tych warunków 

• doprowadził swojego misia do Edynburga 
nie wykonuje już żadnych czynności (swoje karty podróżowania odkłada na stos kart wykorzystanych). 

Pozostali gracze mają jeszcze dokładnie po jednej turze. 
Uwaga: misie, które dotrą do Edynburga należy umieszczać w sposób pozwalający określić kolejność przybycia. 
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OKREŚLANIE ZWYCIĘZCY I KOLEJNOŚCI GRACZY 
Na potrzeby Turnieju zasady wyłaniania zwycięzcy (str. 11-13) zostały doprecyzowane, 
aby możliwe było jednoznaczne określenie kolejności graczy. 

Zwycięzca 

Zwycięża gracz, który zebrał komplet sześciu kart jednego rodzaju (także uwzględniając karty miast i portrety). 
Jeśli takich graczy jest kilku, to zwycięża gracz, który ma większy drugi zestaw kart jednego rodzaju. 
W razie potrzeby porównuje się kolejne zestawy. 

Uwaga: Jeśli graczowi zostanie portret lub karta miasta bez pary, należy ją zignorować. 
Jeśli porównanie zestawów zebranych kart nie pozwala wyłonić zwycięzcy między remisującymi graczami, 
to o wygranej decyduje kolejność dotarcia do Edynburga, a następnie mniejsza odległość od tego miasta. 

Kolejne miejsca 
W ten sam sposób określa się kolejność graczy na dalszych miejscach. 

PUNKTACJA ZA UDZIAŁ W ROZGRYWCE 
Gracze zdobywają punkty: 

• 5 punktów za pierwsze miejsce 

• 3 punkty za drugie miejsce 

• 2 punkty za trzecie miejsce 

• 1 punkt za czwarte miejsce 

• O punktów za piąte miejsce 

GRA FAIR PLAY 

Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 

1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 

2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki 

i sklasyfikowanie go na piątym miejscu (niezależnie od faktycznej liczby graczy uczestniczących w tej rozgrywce). 

W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 

• używania wulgaryzmów 

• obrażania innych uczestników rozgrywki 
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BITWA WARSZAWSKA 
SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 

Objaśnienie działania wybranych kart w Instrukcji na stronach 23 i 24 

SZTUKA WOJENNA W ROKU 1920 

OLIMPIADA Nie ma limitu kart w odwodach (na ręce). Nie ma limitu znaczników rozkazów na jednej armii (żetonie). 
Białe karty są uniwersalne, pasują do każdej armii. 

GIER PLANSZOWYCH IPN Rozproszona armia zostaje zniszczona (usunięta z planszy), gdy zostanie ponownie rozproszona 
Obrońcy Warszawy nigdy nie wykonują akcji (nie mają znaczników rozkazów!). 

Obrońcy Warszawy są armią rozproszoną - jedna porażka lub remis w walce eliminuje ich z rozgrywki. 
Obrońcy Warszawy mają biały kolor - każda karta pasuje do nich. 

Na początku rozgrywki każdą rundę i fazę rozpoczyna Armia Czerwona. 
Po rozbiciu Obrońców Warszawy do końca rozgrywki każdą rundę rozpoczyna Wojsko Polskie. 

Nie wolno podczas ruchu wchodzić na zajęte pola. 
Jedna armia może być celem kilku natarć. 

Atak, czyli umieszczenie wskaźnika natarcia oznacza usunięcie z atakowanej armii wszystkich kostek! 
Po każdej bitwie obaj gracze dobierają po jednej karcie (o ile mają jeszcze coś w swojej talii). 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 

1) Gracze losują strony (Wojsko Polskie vs. Armia Czerwona). 

2) Gracze rozgrywają mecz i rewanż, ze zmianą stron. 

3) Żetony armii należy umieścić w miejscach oznaczonych na planszy (stroną z białymi napisami ku górze). 

4) Na każdej armii - oprócz Obrońców Warszawy- należy umieścić po 1 znaczniku rozkazu (czarna kostka). 

5) Grający Armią Czerwoną dokłada ponadto 2 znaczniki rozkazów do swoich dwóch dowolnych, różnych armii. 

6) Gracze dokładnie tasują swoje talie kart (po 30) oraz dobierają początkowe karty, które ukrywają przed przeciwnikiem: 

Wojsko Polskie - 7 kart Armia Czerwona -10 kart 
7) Wskaźnik rund (upływu czasu) należy ustawić na pozycji 1 (13 sierpnia). 

8) Znaczniki natarcia oraz pozostałe znaczniki rozkazów warto umieścić w wieczku pudełka. 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

Gracze rozgrywają kolejne rundy (max. 5), w których, w kolejnych trzech fazach na przemian wykonują swoje tury. 

Przebieg rundy: 
FAZA OPERACYJNA kończy się, gdy obaj gracze rozkażą odpoczynek (spasują) 
Gracze wykonują na przemian po jednej akcji (zwykle rozpoczyna gracz bolszewicki): 

• PLĄDROWANIE - gracz bolszewicki odrzuca z jednej armii 2 znaczniki rozkazów i dobiera jedną kartę 

• ROZKAZ dla wybranej armii - gracz zużywa dowolną liczbę znaczników rozkazów aby: 
o przemieścić armię o 1 pole kosztem 1 znacznika 
o zaatakować armię wroga na sąsiednim polu kosztem 1 znacznika, co oznacza wskaźnikiem natarcia 

atak kończy fazę operacyjną dla tej armii, a zaatakowana armia traci wszystkie swoje znaczniki. 

• Karta AKCJA - gracz zagrywa kartę z akcją, którą po rozpatrzeniu odrzuca. Nie zużywa to żadnych znaczników! 
FAZA WALK kończy się, gdy rozstrzygnięte zostaną wszystkie walki (zdjęte z planszy wskaźniki natarcia) 
Gracze wskazują na przemian po jednej walce (zwykle rozpoczyna gracz bolszewicki) 

Nie ma żadnych ograniczeń co do kolejności rozstrzygania walk! 
WALKA Gracze wybierają ze swoich odwodów na front po 4 karty (gdy ma mniej, bierze wszystkie). 

Gracze losowo wybierają przeciwnikowi 1 kartę do odrzucenia z frontu z powrotem do odwodów. 
Gracze ujawniają karty, niepasujące kolorem do swojej armii odrzucają z powrotem do odwodów. 
Gracze uwzględniają efekty specjalne kart i pola walki (p. niżej), a następnie sumują siłę swoich kart. 

W razie remisu obie zostaną rozproszone. 
Silniejsza armia wygrywa, słabsza zostaje rozproszona. 
Pokonana, broniąca się armia musi uciekać o 1 pole od atakującego (decyduje dowódca), o ile jest to 
możliwe. Na zwolnione pole wkracza zwycięska, atakująca armia. 
W razie remisu albo wygranej obrońców armie pozostają na swoich miejscach. 

Po walce gracze dobierają po 1 karcie do swoich odwodów, a karty użyte w walce należy odłożyć do pudełka. 
FAZA PORZĄDKOWA: na każdej armii (oprócz Obrońców Warszawy) dołóżcie 1 znacznik; Wojsko Polskie dobiera 3 karty; 
Armia Czerwona dobiera 2 karty; znacznik czasu przesuńcie na kolejny dzień. 
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EFEKTY SPECJALNE POLA WALKI 
FORTYFIKACJE 

Warszawa, Radzymin i Modlin to pola ufortyfikowane. Z fortyfikacji korzysta znajdująca się tam armia (dowolna). 
Obrońca odkłada na stół jedną z kart frontu chroniąc ją przed odrzuceniem przez przeciwnika. 
MANEWR OKRĄŻAJĄCY 

Zgodnie z legendą na planszy, gracz atakujący na zapleczu wroga od tyłu wykonuje manewr okrążający. 
Atakujący odkłada na stół jedną z kart frontu chroniąc ją przed odrzuceniem przez przeciwnika. 

PRZESUWANIE WSKAŹNIKÓW NATARCIA 
Gdy jakaś reguła nakazuje przemieścić się jednej armii lub obu armiom jednocześnie, przed rozstrzygnięciem ich 
walki, należy przesunąć/obrócić wskaźniki natarcia razem z tymi im armiami. Jeśli odległość między walczącymi 
armiami będzie większa niż 1 pole, ich wskaźnik natarcia należy usunąć. Kontakt bojowy został zerwany. 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI: 

• Dowolna armia bolszewicka wkroczy do Warszawy wygrana Armii Czerwonej 

• Zniszczenie trzech armii bolszewickich (usunięcie z planszy) wygrana Wojska Polskiego 

• Rozproszone wszystkie armie bolszewickie (te na planszy) wygrana Wojska Polskiego 

• Rozgrywka kończy się po ostatniej, piątej rundzie i sprawdzamy czy w Radzyminie 
jest armia bolszewicka wygrana Armii Czerwonej 
nie ma armii bolszewickiej wygrana Wojska Polskiego 

OKREŚLANIE ZWYCIĘZCY 
Gracz bolszewicki sumuje zdobyte punkty: 

• +21 punktów za armię bolszewicką w Warszawie 

• +10 punktów za armię bolszewicką w Radzyminie 

• + 7 punktów za armię bolszewicką w Modlinie 
• +4 punkty za każdą armię bolszewicką na pozostałych polach bez czerwonego deseniu 

• +2 punkty za każdą usuniętą z planszy armię polską (także Obrońców Warszawy) 

PUNKTACJA 
Gracze zdobywają punkty: 

• 3 punkty dla gracza, który wygrał oba mecze 

• 2 punkty w przypadku remisu, dla gracza który zdobył więcej punktów bolszewikami 

• 1 punkt w przypadku remisu, dla gracza który zdobył mniej punktów bolszewikami 

• O punktów dla gracza, który przegrał oba mecze 
Jeśli jest remis, o wygranej decyduje lepszy wynik testu wiedzy. 

GRA FAIR PLAY 
Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 
1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 
2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki i jej 

zakończenie wynikiem 0:2 dla przeciwnika (niezależnie od faktycznego wyniku meczu w chwili ukarania gracza). 
5. W przypadku obustronnej czerwonej kartki obaj gracze kończą z wynikiem O punktów. 

W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 

• używania wulgaryzmów 

• obrażania innych uczestników rozgrywki 
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ORP ORZEŁ SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 

~ 
Dopilnuj, aby nie było za dużo żetonów ruchu (ma być 4 z okrętem i 4 z morzem - resztę odłóż) 

ZASADY ŻEGLUGI I WALKI NA MORZU 
Jeden żeton na jednym polu! 

Tylko żetony ruchu mogą być umieszczane na żetonach pól minowych! 

OLIMPIADA Pola oddzielone grubą zygzakowatą linią NIE sąsiadują ze sobą. 

Rozgrywka nie ma określonej liczby rund. Każda runda składa się z trzech faz. 
GIER PLANSZOWYCH IPN Kość z czarną ścianką MUSI zostać wybrana (jeś li jest kilka do wyboru, to co najmniej jedna z nich). 

Gracz może wybrać więcej kości, ale muszą być z różnymi ściankami . 

Każdy symbol to jedna akcja! Są ścianki z dwoma symbolami oraz symbolami do wyboru. 
Akcja MUSI być wykonana, nie wolno wybierać akcji, której nie da się wykonać. 

W fazie akcji może się okazać, że nie da się wykonać akcji, gracz wykonuje tyle ile może. 

TECHNIKA RZUTU KOŚĆMI 

Po rzucie kość musi leżeć płasko (na stole, w pudełku itp.). Zalecamy turlanie kośćmi wewnątrz pudełka! 
Kości niesforne (oparte o bok pudełka, inne kości, krawędź planszy, żetonu) należy przerzucić. 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 

1) Gracze losują strony (Marynarka Wojenna vs. Kriegsmarine). W każdej fazie rozpoczyna Marynarka Wojenna. 

2) Figurkę ORP Orzeł należy umieścić na polu Tallin. Gracze używają zasłonek! 

3) Grający Marynarką Wojenną używa : 4 czerwonych kości, 4 żetonów ruchu z okrętem, 4 żetonów ruchu z morzem 
4) Grający Kriegsmarine używa: 4 białych kości, 4 żetonów okrętów, 4 żetonów pól minowych, 4 żetonów pustych 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

Każda runda rozgrywana jest tak samo (trzy fazy), aż do spełnienia warunku zakończenia 

I. FAZA RZUTÓW KOŚĆMI 

1) Grający Marynarką Wojenną rzuca wszystkimi wolnymi kośćmi. 

2) Gracz MUSI odłożyć co najmniej jedną z kości. Jeśli na ściankach są czarne symbole, jedna z takich kości musi 

zostać odłożona. Można odłożyć więcej kości, ale z różnymi symbolami. 

Symbole na kościach odłożonych we wcześniejszych rzutach nie mają wpływu na wybór gracza. 

3) Gracz ponownie rzuca wszystkimi wolnymi kośćmi (poza odłożonymi), co oznacza turlanie najwyżej 4 razy. 

Teraz to samo robi grający Kriegsmarine. 

li. f AZA WYKONYWANIA AKCJI 

1) Grający Marynarką Wojenną wykonuje wszystkie akcje z odłożonych kości w dowolnej kolejności. 

Zerwanie kontaktu - zdejmij z planszy i połóż koło siebie żeton okrętu, który sąsiaduje z figurką lub żetonem ruchu. 

Wytyczanie kursu - weź zza zasłonki i umieść na planszy zakryty żeton ruchu 
Musi sąsiadować z figurką albo innym żetonem ruchu. Może być na pustym polu albo polu minowym. 

Żeton pola minowego należy odkryć i: 
pusty żeton pozwala położyć na tym polu zakryty żeton ruchu 
żeton z polem minowym oznacza odkrycie żetonu ruchu i: 

żeton ruchu z okrętem należy odłożyć do pudełka 
żeton ruchu z morzem grający Kriegsmarine kładzie przed sobą 

Żeton pola minowego zawsze należy odłożyć do pudełka. 
Uwaga: akcje Wynurzenie muszą być wykonane jako ostatnie. 

Wynurzenie - zabierz przeciwnikowi jeden żeton ruchu z pustym morzem i schowaj za zasłonkę. 

2) Grający Kriegsmarine najpierw wykonuje akcje Stawianie min oraz Wyślij okręt na patrol w dowolnej kolejności. 

Stawianie min - weź zza zasłonki i umieść na dowolnym, pustym polu planszy zakryty żeton pola minowego 

Wyślij okręt na patrol - weź żeton okrętu i umieść na pustym polu planszy sąsiadującym z figurką, żetonem 

ruchu lub innym okrętem. Jeśli gracz nie ma w zasobach żetonów okrętów, może przemieszczać żeton z planszy. 

3) Grający Kriegsmarine wykonuje wszystkie pozostałe akcje z odłożonych kości w dowolnej kolejności. 

Mgła - brak akcji. 

Przygotuj okręt - zabierz grającemu Marynarką Wojenną jeden żeton okrętu . 

Obserwacja - odwróć jeden, dowolny żeton ruchu. 

Jeśli jest to żeton pusty, zabierz go do siebie. Jeśli jest to żeton z okrętem, zostaw go na planszy odkryty. 
Atak - zabierz jeden odkryty żeton ruchu z okrętem . Zabranie ostatniego, czwartego żetonu kończy rozgrywkę! 



Załącznik nr 8 do regulaminu 

Ili. FAZA USTALANIA NOWEJ POZYCJI ORP ORZEŁ 

1) Grający Marynarką Wojenną zdejmuje z planszy żetony ruchu, które nie tworzą jednego łańcucha z figurką okrętu. 

2) Grający Marynarką Wojenną może przemieścić figurkę na puste pole sąsiadujące z żetonem ruchu. 

Grający Marynarką Wojenną zbiera żetony ruchu i chowa za zasłonkę. 

Jeśli na mapie nie ma żadnych żetonów ruchu, figurkę można przemieścić o jedno pole (puste!). 

Zaczyna się nowa runda, Faza rzutów kośćmi. 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI: 
• ORP Orzeł wpłynie do cieśnin duńskich (pola z pomarańczowym deseniem) wygrana Marynarki Wojennej 

• Usunięty zostanie czwarty, ostatni żeton ruchu z okrętem 

OKREŚLANIE ZWYCIĘZCY 
Po zakończeniu pierwszego meczu gracze rozgrywają rewanż ze zmianą stron. 
Jeśli po dwóch meczach jest remis, o wygranej decyduje lepszy wynik testu wiedzy. 

PUNKTACJA 
Gracze zdobywają punkty: 

• 3 punkty za wynik 2:0 

• 2 punkty za wynik 1:1 i lepszy wynik testu wiedzy 

• 1 punkt za wynik 1:1 i słabszy wynik testu wiedzy 

• O punktów za wynik 0:2 

GRA FAIR PLAY 

wygrana Kriegsmarine 

Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 

1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 
2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki i jej 

zakończenie wynikiem 0:2 dla przeciwnika (niezależnie od faktycznego wyniku meczu w chwili ukarania gracza). 
5. W przypadku obustronnej czerwonej kartki obaj gracze kończą z wynikiem O punktów. 

W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 

• używania wulgaryzmów 

• obrażania innych uczestników rozgrywki 



Fł1 
GWIAŹDZISTA ESKADRA- 303 (ZAŁĄCZNIK NR 9/1) 
SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 

ZASADY RUCHU LOTNICZEGO 

Jeden żeton samolotu na jednym polu! Także podczas ruchu inne żetony muszą być omijane! 

OLIMPIADA 
GIER PLANSZOWYCH IPN 

Samolot uszkodzony nie może strzelać. 
Aby zniszczyć bombowiec, 

gracz aliancki musi uzyskać dwa trafienia w jednej turze {mogą być z różnych rzutów). 

TECHNIKA RZUTU KOŚĆMI 

Po rzucie kość musi leżeć płasko (na stole, w pudełku itp.). Zalecamy turlanie kośćmi wewnątrz pudełka! 
Kości niesforne (oparte o bok pudełka, inne kości, krawędź planszy, żetonu) należy przerzucić. 

KONTROLA LICZBY RUND 

Zalecamy, aby gracze na swoich kartach rozgrywki zaznaczali liczbę rund, niezależnie od wskaźnika. 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 

1) Gracze losują strony (RAF vs. Luftwaffe). Zawsze, w każdej rundzie, rozpoczyna Luftwaffe. 

2) Gracze rozgrywają mecz i rewanż, ze zmianą stron. 

3) Żetony samolotów należy umieścić w miejscach oznaczonych na planszy (stroną bez dymu ku górze) 

(albo w przypadku starszego wydania zgodnie z ilustracją na ostatniej stronie Instrukcji). 

2 żetony samolotów RAF należy położyć obok wskaźnika rund. 

4) Wskaźnik rund (zużycia paliwa) należy ustawić na pozycji 1. 

5) Kolorowe kości strzału oraz czarne znaczniki strzału warto umieścić w wieczku pudełka. 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

TURA GRACZA NIEMIECKIEGO: 

A. Możliwa naprawa uszkodzonych myśliwców znajdujących się na polach lotnisk niemieckich. 
B. Ruch myśliwców od O do 3 pól. 
C. Możliwe rozstrzygnięcie ataku myśliwców i bombowca (detale niżej). 
D. Ruch bombowca od O do 2 pól. 

TURA GRACZA ALIANCKIEGO: 

A. Możliwa naprawa uszkodzonych myśliwców znajdujących się na polach lotnisk alianckich. 
B. Ruch myśliwców od O do 3 pól. 
C. Możliwe rozstrzygnięcie ataku myśliwców (detale niżej). 
D. Przesunięcie znacznika zużycia paliwa. 

Uwaga! Na początku 4. i 6. rundy gracz aliancki wprowadza nowy żeton na pole lotniska Northolt. Jeśli to pole 
jest zajęte, to na inne, wolne lotnisko. Jeśli nie ma wolnego lotniska, żeton należy odrzucić do pudełka. 

RUCH SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO 

Po zakończeniu ruchu, jeśli żeton sąsiaduje z żetonem przeciwnika należy od razu oznaczyć czarnymi kostkami liczbę 
strzałów (0-3 kostki). Gracz może zrezygnować z ruchu, aby mieć 3 strzały do sąsiadującego samolotu przeciwnika. 

ATAK MYŚLIWCÓW (1 BOMBOWCA) 

Przed rzutami kością gracz musi określić kolejność strzelania (łącznie z bombowcem, w przypadku Luftwaffe). 
Myśliwiec, niezależnie od efektu strzału, zawsze przelatuje na przeciwległe pole (albo sąsiednie wolne wokół celu). 
Zawsze realizuje się wszystkie zadeklarowane ataki, niezależnie od efektu wcześniejszego strzelania (cel może 
zostać zniszczony, a i tak należy wykonać przelot kolejnym atakującym samolotem). 
Bombowiec nigdy nie przelatuje na przeciwległe pole! Dopiero po fazie ataku wykonuje swój ruch. 



WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI: 

• Bombowiec wleci na dowolne pole Londynu 

• Bombowiec zostanie zestrzelony (musi otrzymać dwa trafienia w jednej turze) 

• Rozgrywka kończy się po ostatniej rundzie 

OKREŚLANIE ZWYCIĘZCY 
Po zakończeniu pierwszego meczu gracze rozgrywają rewanż ze zmianą stron. 
Jeśli po dwóch meczach jest remis, o wygranej decyduje lepszy wynik testu wiedzy. 

PUNKTACJA 

Gracze zdobywają punkty: 

• 3 punkty za wynik 2:0 

• 2 punkty za wynik 1:1 i lepszy wynik testu wiedzy 

• 1 punkt za wynik 1:1 i słabszy wynik testu wiedzy 

• O punktów za wynik 0:2 

GRA FAIR PLAY 

Załącznik nr 9 do regulaminu 

wygrana Luftwaffe 
wygrana RAF 

wygrana RAF 

Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 

1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 

2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 

3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki i jej 

zakończenie wynikiem 0:2 dla przeciwnika (niezależnie od faktycznego wyniku meczu w chwili ukarania gracza). 
5. W przypadku obustronnej czerwonej kartki obaj gracze kończą z wynikiem O punktów. 

W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 

• używania wulgaryzmów 

• obrażania innych uczestników rozgrywki 



GWIAŹDZISTA ESKADRA-111 (ZAŁĄCZNIKNR 9/2} 
SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 

ZASADY RUCHU LOTNICZEGO 

Załącznik nr 9 do ~ 

Jeden żeton samolotu na jednym polu! Także podczas ruchu inne żetony muszą być omijane! 
Samolot uszkodzony nie może strzelać. 

OLIMPIADA Aby zniszczyć bombowiec, 
GIER PLANSZOWYCH IPN gracz polski musi uzyskać dwa trafienia w jednej turze (mogą być z różnych rzutów). 

Polskie samoloty nie mogą wlatywać na pole z artylerią przeciwlotniczą (Warszawa)! 
Niemieckie samoloty nie mogą wlatywać na żetony maskowania 

Chmury wykluczają strzelanie! Nie można strzelać samolotem z chmury, ani do samolotu w chmurze. 

TECHNIKA RZUTU KOŚĆMI 

Po rzucie kość musi leżeć płasko (na stole, w pudełku itp.). Zalecamy turlanie kośćmi wewnątrz pudełka! 
Kości niesforne (oparte o bok pudełka, inne kości, krawędź planszy, żetonu) należy przerzucić. 

KONTROLA LICZBY RUND 

Zalecamy, aby gracze na swoich kartach rozgrywki zaznaczali liczbę rund, niezależnie od wskaźnika . 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 
1) Gracze losują strony (Lotnictwo Wojskowe vs. Luftwaffe). Zawsze, w każdej rundzie, rozpoczyna Luftwaffe. 

2) Gracze rozgrywają mecz i rewanż, ze zmianą stron. 

3) Żetony samolotów należy umieścić w miejscach oznaczonych na planszy (stroną bez dymu ku górze). 

4) Wskaźnik rund (zużycia paliwa) należy ustawić na pozycji 1. 

5) Kolorowe kości strzału oraz czarne znaczniki strzału warto umieścić w wieczku pudełka. 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

ROZSTAWIENIE CHMUR NA POCZĄTKU ROZGRYWKI 

Najpierw chmurę ustawia gracz polski, potem niemiecki i znów polski, a potem niemiecki. 
Nie wolno ustawiać chmur na polach wokół Warszawy, ani na żetonach samolotów czy chmur. 

TURA GRACZA NIEMIECKIEGO: 

A. Ruch myśliwców od O do 3 pól. 
B. Możliwe rozstrzygnięcie ataku myśliwców i bombowców (detale niżej). 
C. Ruch bombowców od O do 2 pól. 

TURA GRACZA POLSKIEGO: 

A. Możliwa naprawa uszkodzonych myśliwców znajdujących się na polach lotnisk polowych. 
B. Ruch myśliwców od O do 2 pól. 
C. Możliwe rozstrzygnięcie ataku myśliwców i ostrzału artylerii przeciwlotniczej (detale niżej) . 

D. Przesunięcie znacznika zużycia paliwa. 

RUCH SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO 

Po zakończeniu ruchu, jeśli żeton sąsiaduje z żetonem przeciwnika należy od razu oznaczyć czarnymi kostkami liczbę 
strzałów (0-2/3 kostki). Gracz może zrezygnować z ruchu, aby mieć 2/3 strzały do sąsiadującego samolotu przeciwnika. 
Samoloty nie mogą wlatywać na pole lotniska z uszkodzonym polskim myśliwcem zakrytym żetonem maskowania. 

ATAK MYŚLIWCÓW (1 BOMBOWCÓW) 

Przed rzutami kością gracz musi określić kolejność strzelania (łącznie z bombowcem, w przypadku Luftwaffe). 
Myśliwiec niemiecki, niezależnie od efektu strzału, zawsze przelatuje na przeciwległe pole (albo sąsiednie wolne 
wokół celu). Myśliwiec polski, niezależnie od efektu strzału , zawsze wybiera na które pole wokół celu przelatuje -

nie musi być przeciwległe! 
Zawsze realizuje się wszystkie zadeklarowane ataki, niezależnie od efektu wcześniejszego strzelania (cel może 
zostać zniszczony, a i tak należy wykonać przelot kolejnym atakującym samolotem). 
Bombowce nigdy nie przelatują na przeciwległe pole! Dopiero po fazie ataku wykonują swoje ruchy. 

OSTRZAŁ ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ 

Gracz polski może ostrzelać jeden wybrany samolot Luftwaffe znajdujący się na polach wokół Warszawy. Liczba 
rzutów kości oznaczona jest na planszy (1, 2 albo 3 - na polu Warszawy tylko przeciwko myśliwcom Luftwaffe). 



Załącznik nr 9 do regulaminu 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI: 
• Dowolny bombowiec wleci na pole Warszawy wygrana Luftwaffe 

• Obydwa bombowce zostaną zestrzelone (musi otrzymać dwa trafienia w jednej turze) wygrana Polaków 

• Rozgrywka kończy się po ostatniej rundzie wygrana Polaków 
Uwaga: Na koniec gracze muszą zanotować w Raporcie z rozgrywki, 

w której rundzie zakończył się mecz oraz ile polskich samolotów pozostało na planszy. 

OKREŚLANIE ZWYCIĘZCY 
Po zakończeniu pierwszego meczu gracze rozgrywają rewanż ze zmianą stron. 

PUNKTACJA 
Gracze zdobywają punkty: 

• 3 punkty za wynik 2:0 

• O punktów za wynik 0:2 
• jeżeli dwukrotnie wygrali Niemcy, 2 punkty zdobywa gracz, który grając po stronie polskiej, dłużej nie 

dopuścił niemieckiego bombowca do Warszawy; przeciwnik zdobywa 1 punkt 

• jeżeli dwukrotnie wygrali Polacy, 2 punkty zdobywa gracz, który grając po stronie polskiej, szybciej zakończył 
rozgrywkę; przeciwnik zdobywa 1 punkt 

W przypadku takiej samej liczby tur, wygrywa gracz, który zachował więcej samolotów grając Polakami. 
Jeśli nadal jest remis, o wygranej decyduje lepszy wynik testu wiedzy. 

GRA FAIR PLAY 

Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 

1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 
2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki i jej 

zakończenie wynikiem 0:2 dla przeciwnika (niezależnie od faktycznego wyniku meczu w chwili ukarania gracza). 
5. W przypadku obustronnej czerwonej kartki obaj gracze kończą z wynikiem O punktów. 

W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 

• używania wulgaryzmów 

• obrażania innych uczestników rozgrywki 



GWIAŹDZISTA ESKADRA- 7 (ZAŁĄCZNIK NR 9/3) 
SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO 

ZASADY RUCHU LOTNICZEGO 

Jeden żeton samolotu na jednym polu! 

Załącznik nr 9 do rem 
Także podczas ruchu żetony innych samolotów muszą być omijane! 

OLIMPIADA 
GIER PLANSZOWYCH IPN 

Samolot nie lata na wstecznym! Zawsze wykonuje lot okrężny, aby dotrzeć na to samo pole. 
Samolot uszkodzony nie może strzelać. 

Samolot uszkodzony może wrócić na pole lotniska kosztem pozostałych punktów ruchu (co 
najmniej jednego!), ale na tym polu nie może być żadnych żetonów. 

Lądowanie zawsze kończy ruch samolotu, ale pozwala załadować bombę (bez dodatkowych kosztów w punktach ruchu). 
Samoloty latają nad konnicą! Samolot może być na tym samym polu, co żeton kawalerii (umieść go na nim). 

ZASADY RUCHU KONNEGO 

Jeden żeton kawalerii na jednym polu! Także podczas ruchu żetony innych oddziałów muszą być omijane! 
Wyjątek! Na pole Lwów gracz bolszewicki może wprowadzić dowolną liczbę oddziałów (stos). 

Rozproszony (odwrócony na czarną stronę) oddział nie może się ruszać ani strzelać. 
Oddział wkraczający do brodu natychmiast kończy swój ruch. 

Oddział, który rezygnuje z pełnego ruchu może przygotować obronę przeciwlotniczą (połóż na nim czarną kostkę). 
Kawaleria jest na ziemi! Żetony kawalerii mogą być na tym samym polu co żeton samolotu (pod nim). 

TECHNIKA RZUTU KOŚCIĄ 

Po rzucie kość musi leżeć płasko (na stole, w pudełku itp.). Zalecamy turlanie kośćmi wewnątrz pudełka! 
Kość niesforną (opartą o bok pudełka, krawędź planszy, żetonu) należy przerzucić. 

KONTROLA LICZBY RUND 

Zalecamy, aby gracze na swoich kartach rozgrywki zaznaczali liczbę rund, niezależnie od wskaźnika. 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 

1) Gracze losują strony (Polacy vs. bolszewicy). Zawsze, w każdej rundzie, rozpoczynają bolszewicy. 

2) Gracze rozgrywają mecz i rewanż, ze zmianą stron. 

3) Żetony samolotów należy umieścić na polach oznaczonych szachownicami (stroną bez dymu ku górze). 

Na każdym samolocie należy umieścić czarną kostkę (bomba). 

4) Żetony kawalerii należy umieścić na polach oznaczonych gwiazdami (stroną z czerwonym tłem ku górze). 

Żeton komisarza gracz umieszcza razem z zakrytymi żetonami z numerami pułków. 

5) Spośród zakrytych żetonów z numerami pułków gracz bolszewicki skrycie wybiera jeden i kładzie zakryty na planszy. 

W ten sposób wybiera on oddział, z którym porusza się dowódca. 

6) Wskaźnik rund należy ustawić na dacie 11 sierpnia. 

7) Kolorową kość strzału oraz czarne znaczniki strzału warto umieścić w wieczku pudełka. 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

TURA GRACZA BOLSZEWICKIEGO: 

A. Ruch gotowych oddziałów (czerwone tło) kawalerii od O do 2 pól. 
Oddziały, które rezygnują z pełnego ruchu o 2 pola mogą przygotować obronę przeciwlotniczą. 
Oddziały na przeprawie oraz we Lwowie nie mogą przygotowywać obrony przeciwlotniczej. 

B. Odwrócenie żetonów oddziałów rozproszonych (czarne tło) na stronę gotowych oddziałów (czerwone tło). 

KOMISARZ 

Gracz bolszewicki może odrzucić żeton komisarza, aby wykonać dodatkowy ruch o jedno pole wybranym 
oddziałem. Jest to możliwe wobec dowolnego oddziału (także rozproszonego czy na przeprawie). 

TURA GRACZA POLSKIEGO: 

A. Możliwa naprawa uszkodzonych myśliwców znajdujących się na polach lotniska oraz załadunek bomb. 
B. Ruch myśliwców od O do 4 pól połączony z atakowaniem bolszewików. 

Samolot musi zakończyć swój ruch, aby kolejny samolot mógł rozpocząć swój ruch. 
C. Przesunięcie znacznika upływu czasu i usunięcie znaczników ostrzału z oddziałów bolszewickich. 



Załącznik nr 9 do regulaminu 

RUCH SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO ORAZ ATAK 

Samolot może wykonać 4 ruchy: 

• na sąsiednie pole, gdzie nie ma innego samolotu albo 

• atakując oddział kawalerii na sąsiednim polu i przelatując na przeciwległe, wolne pole. 
Szachownica oznacza trafienie. Gwiazda to pudło. Połamana zębatka to uszkodzenie samolotu. 
Samolot z bombą może ją zrzucić na oddział kawalerii znajdujący się pod nim. Atak bombowy jest zawsze udany! 

Można go wykonać przed ruchem, w jego trakcie albo na koniec ruchu samolotu. 
Po trafieniu oddział zostaje rozproszony, a gracz bolszewicki musi odkryć żeton z numerem rozproszonego pułku . 

Jeśli trafiony zostanie oddział z dowódcą (żeton odłożony na początku rozgrywki), to żetony z numerami należy 
odłożyć do pudełka i od tego momentu skuteczny atak na oddział rozproszony oznacza jego zniszczenie. 

OSTRZAŁ BOLSZEWICKIEJ OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ PODCZAS RUCHU SAMOLOTÓW ALBO ZRZUCANIA BOMBY 

Podczas ruchu samolotu albo zrzucania bomby przygotowany do obrony oddział kawalerii wykonuje rzut kością. 
Gwiazda oznacza trafienie. Szachownica oraz połamana zębatka to pudło. 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI: 

• Dowolny oddział bolszewicki wkroczy na pole Lwów. Należy dokończyć bieżącą rundę (czyli rozegrać turę Polaków). 
We Lwowie Polacy atakują wyłącznie oddział znajdujący się na wierzchu stosu! 

• Rozgrywka kończy się po ostatniej rundzie. 
Uwaga: Na koniec gracze muszą policzyć punkty zdobyte przez bolszewików (możliwe są wartości ujemne!). 

OKREŚLANIE ZWYCIĘZCY 
Gracz bolszewicki sumuje zdobyte punkty: 

• +30 punktów za oddział z dowódcą, który dotarł do Lwowa (na tym polu, wyjątkowo!, może być kilka oddziałów) 

• +10 punktów za każdy oddział, który dotarł do Lwowa (na tym polu, wyjątkowo!, może być kilka oddziałów) 

• +6 punktów za oddział z dowódcą, który dotarł na dowolne pole oznaczone „2" 

• +2 punkty za każdy oddział, który dotarł na dowolne pole oznaczone „2" 
• +3 punkty za oddział z dowódcą, który dotarł na dowolne pole oznaczone „1" 

• +1 punkt za każdy oddział, który dotarł na dowolne pole oznaczone „1" 

• -3 punkty za każdy zniszczony oddział 

• -5 punktów za każdy oddział, który nie przekroczył Bugu 

PUNKTACJA 

Gracze zdobywają punkty: 

• 3 punkty dla gracza, który wygrał oba mecze 

• 2 punkty w przypadku remisu, dla gracza który zdobył więcej punktów bolszewikami 

• 1 punkt w przypadku remisu, dla gracza który zdobył mniej punktów bolszewikami 

• O punktów dla gracza, który przegrał oba mecze 
Jeśli jest remis, o wygranej decyduje lepszy wynik testu wiedzy. 

GRA FAIR PLAY 
Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 
1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 
2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie gracza z bieżącej rozgrywki i jej 

zakończenie wynikiem 0:2 dla przeciwnika (niezależnie od faktycznego wyniku meczu w chwili ukarania gracza). 
5. W przypadku obustronnej czerwonej kartki obaj gracze kończą z wynikiem O punktów. 

W szczególności należy się wystrzegać: 

• nieuzasadnionego przedłużania rozgrywki 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 

• używania wulgaryzmów 

• obrażania innych uczestników rozgrywki 
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NIEPODLEGŁA 

SKRÓT ZASAD, KARTA POMOCY DLA SĘDZIEGO "1lłf01lllGl~ 
W rozgrywce uczestniczy obserwator, który dba o rzetelność działań. 
Rozgrywka odbywa się według zasad zaawansowanych 
dla 4 osób w wariancie dla doświadczonych (rozszerzonym). 

TECHNIKA RZUTU KOŚĆMI 

Po rzucie kość musi leżeć płasko (na stole, w pudełku itp.). 

Zalecamy turlanie kośćmi wewnątrz pudełka! 
Kości niesforne (oparte o bok pudełka, inne kości, krawędź planszy, żetonu) należy przerzucić. 

CZYNNOŚCI POCZĄTKOWE 
1) Znaczniki czasu, zgody narodowej oraz polityki zagranicznej umieśćcie na początku odpowiednich torów (wartość O). 
2) Na obszarach zaborów umieśćcie żetony przeszkód, zgodnie ze wskazówkami na planszy. 

3) Talię S, bez tasowania, wyłóżcie na wystawce. Na obszarze zaboru pruskiego można wyłożyć kartę więzienia. 

4) Talię 1 oraz małą talię zagrożeń 1914-1916 dokładnie potasujcie i umieśćcie je zakryte na planszy. 
5) Talie 2 i 3 oraz małą talię zagrożeń 1917-1918, osobno dokładnie potasujcie i umieśćcie je zakryte obok planszy. 
6) 2 znaczniki morale umieśćcie na obszarze Kongresówki i zaboru austriackiego, a 2 znaczniki na torze zgody narodowej. 

7) 4 pomarańczowe znaczniki morale umieśćcie na polach oznaczonych czaszkami, a pozostałe 5 poniżej na torze. 

8) 2 zwykłe kości umieśćcie na obszarze zaborów pruskiego i rosyjskiego. Pozostałe 11 tworzą zasoby ogólne. 
9) Gracze wybierają kolory (4 z 5) i dobierają po dwa pionki oraz po jednej kości zwykłej z zasobów ogólnych. 

10) Duże karty misji finałowych, talie F oraz Dna razie odłóżcie na bok. Gracze mogą zabrać też karty pomocnicze. 
11) Czarna kość, żetony niepodległości i przeszkód, żeton tarcza oraz kości postaci umieśćcie w zasobach ogólnych. 

ROZGRYWKA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

Każda runda rozgrywana jest tak samo (6 faz), aż do zakończenia rundy 9. 
Jedynie na początku rundy 6. należy wykonać Wydarzenia specjalne. 

Nie ma ograniczenia liczby żetonów przeszkód/niepodległości w jednym obszarze. 
Żetony przeszkód można dowolnie mieszać w danym obszarze. 

Jedynie liczba żetonów carskich/bolszewickich ma znaczenia dla przebiegu rozgrywki. 

Kapitan drużyny odpowiada za sprawny przebieg rozgrywki, rozstrzyga wewnętrzne spory, ogłasza koniec każdej fazy. 

• Przydzielanie pionków i kości-WYBÓR MISJI I PRZYDZIELANIE KOŚCI 

Jeden pionek realizuje jedną misję. Zawsze trzy misje pozostaną niepodjęte! 
Drużyna ponosi konsekwencje za misje niepodjęte! Wyjątkiem są misje krytyczne&, które muszą być wykonane. 

W każdej rundzie gracz ma gwarantowaną jedną zwykłą kość. 

Kość postaci do końca rozgrywki przypisana jest do gracza, który ją zdobył. Można ją przekazać, tak jak zwykłą. 

1) Gracze decydują o podjęciu misji. Każdy gracz stawia swoje dwa pionki na dwóch różnych misjach. 
2) Gracze dowolnie rozdzielają między siebie pozostałe kości zwykłe. Kości postaci należą do graczy, którzy je zdobyli. 

• Walka o niepodległość- RZUTY, PRZERZUTY, PRZEKAZYWANIE KOŚCI ORAZ DECYZJE o REALIZACJI MISJI 

Portret postaci jest jokerem - oznacza jeden dowolny symbol. 
Jeśli na ściance jest więcej symboli, gracz może je rozdzielić między swoje misje. 

Żetony symboli przywracające znaczniki morale (1/2) można użyć w dowolnej chwili. 
1) Gracze rzucają wszystkimi swoimi kośćmi (zwykłymi i postaci). 

2) Gracze decydują o przeznaczeniu kości do realizacji swoich misji. 

3) Gracz może przekazać swoją kość (bez zmiany wyniku!) kosztem odrzucenia dwóch znaczników z toru morale. 
4) Gracz może przerzucić jedną lub więcej swoich kości (także otrzymanych), ale razem z kością czarną. 

Wynik czarnej kości oznacza odrzucenie z toru morale 0/1/2 znaczników. 

• Skutki negatywne - KARY ZA MISJE NIEPODJĘTE ORAZ NIEZREALIZOWANE MISJE KRYTYCZNE 

Jeśli znacznik na torze poparcia jest na najniższej wartości O, to nie spada niżej (nic się nie dzieje). 

1) Gracze odzyskują komponenty, które wcześniej zostały umieszczone w więzieniu. 

2) Gracze rozpatrują kary za misje niepodjęte oraz za niezrealizowane misje krytyczne. 
Jeśli to konieczne, gracze decydują o miejscu umieszczenia żetonów przeszkód oraz wybierają kość postaci. 
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• Kontrola morale-ZDOBYCIE ŻETONU TARCZA/ KONIECZNOŚĆ ROZPATRZENIA KART ZAGROŻEŃ 
Żeton tarczy jest tylko jeden. Zdobycie dodatkowego prawa do jego umieszczenia nie ma znaczenia. 

1) Jeśli na torze morale jest co najmniej 6 znaczników, gracze umieszczają żeton tarczy na następnej rundzie. 
2) Jeśli na torze morale jest 3 albo mniej znaczników, gracze dobierają i rozpatrują odpowiednią liczbę kart zagrożeń. 

Jeśli talia zagrożeń zostanie w całości wykorzystana, to kolejne karty dobierajcie z drugiej talii. 

• Skutki pozytywne - NAGRODY 

W zależności od osiągniętej wartości na torze zgody narodowej gracze zyskują albo tracą dodatkowy znacznik morale. 
Spadek tej wartości oznacza konieczność zwrotu tego znacznika. 

Wzrost, także ponowny, wartości na torach poparcia pozwala na usuwanie żetonów przeszkód. 
Spadek takiego poparcia nie wymaga przywrócenia tych żetonów na planszę. 

1) Gracze rozpatrują nagrody za misje zrealizowane. 
Jeśli to konieczne, gracze decydują o miejscu umieszczenia żetonów niepodległości, czy usunięcia żetonów przeszkód. 
Żetony niepodległości można umieścić na obszarze bez żetonów przeszkód albo użyć do usuwania żetonów przeszkód. 
Jeden żeton niepodległości pozwala odrzucić do pudełka jeden żeton przeszkody (razem z tym żetonem niepodległości) . 

Umieszczenie żetonów niepodległości we wszystkich regionach danego obszaru (Kongresówka, zabory) daje 
graczom nagrodę: kość albo znacznik morale. Utrata żetonu niepodległości oznacza konieczność zwrotu nagrody. 

• Koniec rundy i przygotowanie następnej 
1) Przesuńcie znacznik czasu. Zastosujcie negatywne skutki kolejnej rundy, jeśli nie są zasłonięte tarczą. 

2) Wyłóżcie na wystawkę karty misji, aby łącznie było ich 11. Jeśli talia się wyczerpała (1/2), weźcie następną (2/3). 

3) Umieśćcie na torze morale odrzucone i pozyskane znaczniki. 

Wydarzenia specjalne na początku rundy 6. 
1) Wszystkie carskie żetony przeszkód odwróćcie na stronę bolszewicką. 

2) Zamieńcie talie zagrożeń (1914-1916 ➔ 1917-1918). 
3) Wszystkie żetony symboli odwróćcie na białą, aktywną stronę. 

NA POCZĄTKU 10. RUNDY SPRAWDŹCIE SUMĘ WARTOŚCI zgody narodowej ORAZ polityki zagranicznej: 
• mniej niż 10 porażka; drużyna zdobywa (SUMA odjąć 10) punktów - ujemne! 

• co najmniej 10 drużyna rozgrywa 10. Rundę Obrona granic, po której liczy punkty 

RUNDA 10. PRZYGOTOWANIE 

1) Wszystkie żetony symboli odwróćcie na białą, aktywną stronę. 

2) Usuńcie z wystawki wszystkie karty misji (z talii S, 1, 2 i 3). 

3) Wyłóżcie 2 duże karty misji finałowych. 

4) Losowo odrzućcie jedną z kart talii F, a pozostałe 8 kart wyłóżcie na wystawkę. 

5) Dla każdej wyłożonej karty talii F sprawdźcie czy można ją obrócić na stronę łatwiejszą (str. 15 Instrukcji). 

6) Gracze decydują ile kart z talii D chcą wylosować i spróbują je zrealizować. 

Po dokładnym potasowaniu talii D wyłóżcie na wystawkę zadeklarowaną liczbę kart z tej talii. 

MOŻECIE ROZEGRAĆ 10. RUNDĘ OBRONA GRANIC 

Finałowa runda rozgrywana jest tak samo jak poprzednie, ale z poniższymi zmianami. 
1) Duże misje finałowe oraz podjęte misje z talii D są misjami wspólnymi. Gracze nie stawiają na nich pionków. 

Każdy gracz może dołożyć kość lub żeton symbolu do ich realizacji. 

Można rozdzielić symbole między misje gracza a misje wspólne. 

2) Misje finałowe (duże i z talii F) są krytyczne &- Gracze ponoszą konsekwencje, jeśli ich nie zrealizują. 

3) Rozgrywka kończy się na dwa sposoby: 

a) gracze wykorzystają wszystkie znaczniki morale (poziom O, brak znaczników). 

b) gracze wypełnią wszystkie misje finałowe i podejmą decyzję o zakończeniu wypełniani misji z talii D. 

Za każdą niewypełnioną misję z talii D gracze muszą wykonać rzut czarną kością, aby określić końcowy 
poziom morale. Odrzucenie wszystkich znaczników morale skutkuje odjęciem punktów. 
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PUNKTACJA 
Drużyna, która rozegrała rundę 10. sumuje punkty zdobyte za pomyślną realizację misji (max. 60): 

• Konferencja pokojowa w Paryżu „F" +10 punktów 
• Bitwa Warszawska „F" +10 punktów 
• Każda mała misja finałowa „F" (max. 8) +3 punkty 

• Każde przezwyciężone wyzwanie dodatkowe „D" (max. 8) +2 punkty 
Tylko wtedy, gdy na koniec rozgrywki poziom morale wynosi O, gracze tracą punkty za niezrealizowane misje z talii D 

• Każde nieprzezwyciężone wyzwanie dodatkowe „D" (max. 8), -2 punkty 

GRA FAIR PLAY 
Sędzia ma prawo dyscyplinować graczy, aby rozgrywka odbywała się sprawnie i w duchu fair play. 
Obserwator ma obowiązek zgłaszać nieprawidłowości w przebiegu rozgrywki. 

1. Najpierw udzielane jest ostrzeżenie. 
2. Kolejne naruszenie zasad oznacza żółtą kartkę. 
3. W przypadku ponownego naruszenia zasad znów udzielane jest ostrzeżenie. 
4. Czwarte wykroczenie karane jest czerwoną kartką, co oznacza wykluczenie drużyny i zakończenie rozgrywki 

z wynikiem O punktów (niezależnie od faktycznego stanu rozgrywki). 
W szczególności należy się wystrzegać: 

• Zmiany wartości na kościach (oszukiwania), w przypadku podejrzenia, kość należy przerzucić. 

• przeszkadzania w prowadzeniu rozgrywki 
• używania wulgaryzmów 
• obrażania innych uczestników rozgrywki 
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Harty zagrożeń 
Objaśnienie symboli 

Umieść odpowiedni znacznik 
we wskazanym regionie. 

Umieść na karcie więzienia 
(Magdeburg) 

jeden znacznik morale. 

Odrzuć dwie odkryte, ale niezrealizowane 
misje 

Umieść 

odpowiednie znaczniki 
we wskazanych regionach 

Umieść na karcie więzien ia (Magdeburg) 
odpowiedni zasób: 

• jeden pionek, 
• jeden znacznik morale, 

• jedną kość zwykłą 

• jedną z kości postaci 
(ale jeśli gracze nie mają takiej kości, 

to nic się nie dzieje} . 

Ponadto sprawdź warunek! 
Jeśli chociaż w jednym z zaborów 

(pruskim lub austriackim) 
nie ma żadnego 

znacznika niepodległości, 

to należy obniżyć 
odpowiednie poparcie. 

Ponadto sprawdź warunek! 
Jeśli chociaż w jednym z obszarów 

(Kongresówka lub Kresy Wschodnie) 
nie ma żadnego 

znacznika niepodległości, 

to należy obniżyć 
odpowiednie poparcie. 
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Protokół odbioru nagród w Olimpiadzie gier planszowych IPN 

Warszawa .................. 202 .... r. 

Odbiór nagród 

w tym nagroda pieniężna 
wypłacana na wskazany 

PESEL rachunek bankowy 
(proszę wypełnić jeżeli Wartość (proszę wypełnić 

Imię i nazwisko i adres zamieszkania nagroda przekracza wszystkich w przypadku gdy nagroda 
2000 zł) nagród ma również/jedynie formę 

pienieżną. Jeśli nagroda ma 
postać jedynie rzeczową 
poniżej proszę wpisać „O") 

Laureat 

Powyższą nagrodę pieniężną proszę przelać na konto (proszę wypełnić w przypadku wygrania 

w konkursie nagrody pieniężnej): 

Imię i nazwisko 
Adres i nazwa banku 

właściciela konta 

Nr 
konta 

Data, miejsce i czytelny podpis pełnoletniego laureata/rodzica/opiekuna prawnego laureata* 

*niepotrzebne skreślić 



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania nagrody, obliczenia i pobrania od 
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu oraz 
prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. lit. b (przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy) oraz lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa o finansach publicznych; ustawa o 
rachunkowości) RODO. 

3. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: 
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 
technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 
zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 
02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 
oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania 
danych wynikających z wyżej wymienionych przepisów szczególnych oraz zgodnie z terminami 
określonymi w obowiązującym w lPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. 
Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 




