I Otwarte Mistrzostwa Sławna w Układaniu Kostki
Rubika 2019

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
9 lutego 2019, godz. 10:00 – 16:00
Miasto Sławno
Tego w Sławnie jeszcze nie było. Profesjonalny turniej
układania łamigłówek na czas. Zawody przeprowadzi
zespół RubiART – doświadczony zespół, który od 5 lat
organizuje turnieje w całej Polsce. Od regionalnych po
ogólnopolskie. Jeżeli potrafisz ułożyć kostkę Rubika,
dołącz do naszej zabawy! Każdy kto tego dnia będzie z
nami i wykona choć jedno poprawne ułożenie weźmie
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Dodatkowo
na najlepszych zawodników czekają dyplomy, medale
oraz nagrody rzeczowe! Zapraszamy do wspólnej
dobrej zabawy. Osoby, które podczas warsztatu
opanują umiejętność układania również będą mogły
wystartować w swoich pierwszych zawodach! Świetna
atmosfera gwarantowana.
POKAZ SPEEDCUBINGU
Pierwszą częścią warsztatów jest spotkanie ze

DATY WYDARZENIA

09.02.2019:

Sławno

zwycięzcą programu „The Brain – Genialny Umysł” –
Adamem Polkowskim. Swoim niezwykłym występem
finałowym Adam zachwycił publiczność programu
zwyciężając z rekordową przewagą nad rywalem.
Adam Polkowski jest również Mistrzem Polski w
Układaniu kostki Rubika na czas. W 45 minutowym
wystąpieniu wprowadzi uczestników w magiczny
świat łamigłówek ruchomych. Zachwyci, rozbawi oraz
zaskoczy wiele razy. Kostka Rubika to zaledwie
wierzchołek góry lodowej świata łamigłówek. 9
naklejek na każdej ścianie będą niczym w porównaniu
z największą kostką świata, która będzie ich miała aż
169 na jednej ścianie! Jeżeli chcesz zobaczyć na
własne oczy łamigłówki z całego świata oraz ułożenia
klasycznej kostki Rubika poniżej 10 sekund bądź z
nami 9 lutego w Sławnie!
WARSZTATY UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA
Celem warsztatów jest pokazanie, że z odrobiną
zapału i otwartym umysłem można dokonać czegoś
co przez wielu uznawane jest za niemożliwe – czyli
ułożenie całej kostki Rubika! Nasi trenerzy –
utytułowani speedcuberzy, w kreatywny sposób
pokażą jak zabrać się za legendarną łamigłówkę. W
pogodnej atmosferze rodzinnych warsztatów
udowodnią, że układanie kostki Rubika to świetna
zabawa wciągająca do granic możliwości. „Kostki w
dłoń i do dzieła!” Jeżeli zawsze chciałeś ułożyć kostkę
Rubika, lepszej okazji nie będzie.
REGULAMIN www.slawno.pl/files/0/50950/REGULAMIN%20TURNIEJU.pdf
Źródło: https://www.facebook.com/MiastoSlawno/
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