
REGULAMIN MISTRZOSTW OBIERANIA MANDARYNEK 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Mistrzostw Obierania Mandarynek (zwanych w dalszej części niniejszego 

Regulaminu „Mistrzostwami”) jest Komitet Mistrzostw Obierania Mandarynek z Mateuszem 

Szczepańskim jako przewodniczącym (dalej: Organizator). 

 

2. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 22 stycznia 2022 roku stacjonarnie w Warszawie w 

miejscu podanym przez organizatora na fanpage’u na Facebooku. Regulamin zostanie 

również zaaktualizowany, gdy miejsce zostanie potwierdzone. Jeśli sytuacja pandemiczna nie 

pozwoli na spotkanie stacjonarnie, Mistrzostwa Obierania Mandarynek odbędą się na 

platformie Discord, przy czym zgłoszenia będą przyjmowane do 15 stycznia 2022. 

 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Mistrzostw („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

 

a) ukończyła 18 lat lub posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Mistrzostwach 

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała go 

c) do 22 stycznia 2022 roku do godziny 11 wypełni formularz zgłoszeniowy 

dostępny pod linkiem https://forms.gle/p8GtDn3TAD3YVA1J8 

 

§ 3 

ZASADY MISTRZOSTW 

 

1. Celem turnieju jest obranie w ciągu 5 minut jak największej liczby mandarynek tak, by 

skórka po obraniu była w jednym kawałku. 

 

2. Nad przebiegiem Mistrzostw czuwa Komisja złożona z Sędziów. 

https://forms.gle/p8GtDn3TAD3YVA1J8


3. Każdy z uczestników zobowiązany jest sam zaopatrzyć się w taką liczbę mandarynek, 

jaką uzna za słuszną. Organizatorzy nie odpowiadają za niewystarczającą ich ilość. 

 

4. Mandarynki, w przypadku organizacji Mistrzostw w formie stacjonarnej, dostarcza 

Organizator.  

 

5. Organizator nie odpowiada za zabraknięcie mandarynek do obierania. W przypadku 

wątpliwości konflikty rozwiązuje Sędzia. Jeśli będzie taka możliwość – mandarynki zostaną 

dokupione w celu dokończenia rundy. 

 

6. Do obierania nie można używać żadnych narzędzi – korzystać można jedynie z własnych 

rąk. Na rękach nie może być rękawiczek. 

 

7. Gdy gracz złapie za pierwszą mandarynkę, sędzia uruchamia stoper i zaczyna odliczać 

czas, mówiąc również, że odliczanie się zaczęło. 

 

8. Skórki z obranych mandarynek powinny w jednym kawałku trafić do drugiej miski. W 

pierwszej misce trzymane są mandarynki jeszcze nieobrane. 

 

9. Gracz może przerwać obieranie mandarynki, odrzucić ją i wziąć kolejną, jeśli uważa, że to 

pozytywnie wpłynie na końcowy wynik. Za odrzucenie mandarynki nie są naliczane punkty 

ujemne. 

 

10. Po upływie 5 minut Sędzia ogłosi, że czas się skończył. Mandarynka będąca w trakcie 

obierania nie wlicza się do wyniku. 

 

11. W trakcie obierania mandarynek Sędzia również liczy mandarynki obierane przez 

Uczestnika na wizji celem zapobiegnięciu oszustwom 

 

12. Sędzia ma decydujący głos w sprawie wszystkich sytuacji nieuwzględnionych w zasadach 

Mistrzostw. 

 

13. Zasady dostępne są również na stronie: 

https://mistrzostwaobieraniamandarynek.github.io/rules.html 

https://mistrzostwaobieraniamandarynek.github.io/rules.html


§ 4 

DODATKOWE ZASADY MISTRZOSTW W EDYCJI ONLINE 

 

 

1. Każdy z Uczestników powinien włączyć kamerkę internetową w momencie poproszenia o 

to przez Sędziego i zachować ją włączoną nieprzerwanie do momentu uzyskania informacji 

od Sędziego o możliwości jej wyłączenia.  

 

2. Kamerka internetowa powinna w pełni ukazywać ręce Uczestnika oraz stanowisko, przy 

którym obiera Mandarynki. 

 

3. Mandarynki do obierania Uczestnik zapewnia sobie samodzielnie we własnym zakresie. 

Organizator nie odpowiada za zabraknięcie mandarynek do obierania. 

 

§ 5 

NAGRODY 

 

1. Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają dyplom w postaci papierowej. 

 

2. Każdy z Uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w wydarzeniu w postaci 

elektronicznej przesłany na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. 

 

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas trwania wydarzenia. 

 

4. Celem ustalenia sposobu przekazania nagród za I, II i III miejsce, organizator skontaktuje 

się ze Zwycięzcami za pomocą poczty elektronicznej w przeciągu 24 godzin od ogłoszenia 

wyników. 

 

5. Wygrani będą wyłonieni zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Obierania Mandarynek, ale 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku 

złamania któregoś z punktów Regulaminu. 

 

 



§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest podanie przez Uczestnika Mistrzostw 

prawdziwych danych osobowych (tj.: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego) niezbędnych do przekazania nagrody. 

 

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez 

Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Mistrzostw, wyłonienia zwycięzców, 

poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Mistrzostwach. 

 

3. Akceptując regulamin, wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do przebiegu Mistrzostw zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej 

RODO. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji 

postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swojej stronie: 

https://mistrzostwaobieraniamandarynek.github.io/index.html 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w 

połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, za 

przypadki udziału w Mistrzostwach osób nieuprawnionych. 

 

3. Organizator może wykluczyć z Mistrzostw Uczestnika w przypadku naruszenia przez 

niego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Decyzje Organizatora 

mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu. 

https://mistrzostwaobieraniamandarynek.github.io/index.html


4. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oznacza, iż Uczestnik Mistrzostw zapoznał się z 

treścią Regulaminu i go akceptuje. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: 

https://mistrzostwaobieraniamandarynek.github.io/documents/regulamin.pdf 

 

6. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 

7. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oznacza, iż Uczestnik jest świadomy, że Mistrzostwa 

będą transmitowane na żywo (streamowane) oraz, że wyraża zgodę na wzięcie udziału w 

transmisji. 

https://mistrzostwaobieraniamandarynek.github.io/documents/regulamin.pdf

