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Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gra symulacyjna 'Królewska Rozgrywka' rozpowszechniana jest przez GrowinGame
wraz z licencją. Każdy nabywca gry zobowiązał się w chwili zakupu

do przestrzegania jej warunków.

Opracowanie ani żadna jego część nie mogą być przedrukowywane,
reprodukowane, ani odczytywane w środkach masowego przekazu

bez indywidualnej i pisemnej zgody GrowinGame.

Prawa użytkownika gry do kopiowania jej lub jej części
określone są w licencji udzielonej prawowitemu właścicielowi niniejszego opracowania.

Rozpowszechniane jakąkolwiek metodą poligraficzną lub elektroniczną
 jest zabronione.

Edycja 2

GrowinGame Sp. z o.o.
www.graszkoleniowa.pl 

kontakt@graszkoleniowa.pl
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Warunki licencji
na użytkowanie gry symulacyjnej „Królewska Rozgrywka”

Podstawowe definicje

Licencjodawca: 
GrowinGame Sp. z o.o., 10-602 Olsztyn, ul. Wincentego Pstrowskiego 14B/4, NIP 739-388-69-25, REGON
364942639, KRS 0000628262, zwana dalej w niniejszej Licencji GrowinGame.

Licencjobiorca:
Prawowity  nabywca  gry  symulacyjnej  „Królewska  Rozgrywka”  zakupionej  za  pośrednictwem  serwisu
internetowego  www.graszkoleniowa.pl,  wymieniony  w  stopce  niniejszego  opracowania,  zwany  dalej
w niniejszej Licencji Użytkownikiem. 

Licencja
Niniejszy dokument i jego postanowienia.

Dokumentacja
Wszelkie  materiały  w  formie  instrukcji  i  objaśnień  przydatnych  lub  niezbędnych  w  korzystaniu
z przedmiotu Licencji, a do niego dołączone.

§1 Przedmiot Licencji

1. Przedmiotem Licencji, zwanym dalej Produktem, jest negocjacyjna gra symulacyjna "Królewska
Rozgrywka". W skład Produktu objętego niniejszą Licencją wchodzą:
• Dokumentacja – instrukcja użytkowania gry "Królewska Rozgrywka"
• Instrukcje i materiały dla uczestników rozgrywki zapisane w formie elektronicznej.

2. Przedmiot  Licencji  korzysta  z  ochrony  przewidzianej  przepisami  prawa  autorskiego
i oddany w używanie nie oznacza przeniesienia ich i wynikających z nich praw majątkowych na
Użytkownika.

3. GrowinGame jest właścicielem majątkowych praw autorskich do Produktu. Jeśli prawa te lub ich
części są w posiadaniu osób trzecich, to GrowinGame posiada odpowiednie prawa użytkowe.

4. GrowinGame zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Produktu na warunkach niniejszej Licencji.
5. Zakup Produktu oznacza nieodwołalne przyjęcie niniejszej Licencji  oraz powoduje, że warunki

niniejszej umowy stają się prawnie wiążące.
6. GrowinGame nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych sublicencji na Produkt.

§2 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo wielokrotnego i nieograniczonego w czasie używania Produktu dla własnych
potrzeb  zgodnie  z  jego  funkcjami.  Nie  ma  prawa  płatnego  rozpowszechniania  powielonego
Produktu i jego Dokumentacji.

2. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania lub najmu Produktu i jego Dokumentacji lub ich kopii, ani
publicznego ich udostępniania.

3. Użytkownik  ma  prawo  powielania  wybranych  części  Produktu  jedynie  w  celu  przekazania  ich
uczestnikom,  prowadzonych przez  Licencjobiorcę  stacjonarnych  zajęć  edukacyjnych.  Prawo  to
dotyczy  części  Produktu  wskazanych  w  Dokumentacji  jako  materiały  do  gry,  do  wydruku  dla
uczestników  rozgrywki.  Prawo  to  nie  dotyczy  szkoleń  typu  e-learning,  ani  innych  zajęć
edukacyjnych w formie zdalnej.

4. Użytkownik  ma  obowiązek  ochrony  swego  egzemplarza  Produktu  i  jego  Dokumentacji  przed
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wykonaniem kopii przez niepowołane osoby trzecie.
5. Produkt i każda jego część zawierają notatkę „Copyrights: GrowinGame Sp. z o.o.” oraz adnotację

dotyczącą  Licencji.  Użytkownik  jest  zobowiązany,  aby  razem  z  każdą  kopią  przekazywaną
uczestnikom jego zajęć przejąć i zamieścić ten zapis w niezmienionej formie. Użytkownik ma
prawo umieścić na tych kopiach swój znak handlowy.

6. Niniejsza Licencja upoważnia do korzystania przez Użytkownika z nazwy handlowej "GrowinGame"
w celach promowania jego zajęć edukacyjnych, podczas których wykorzystuje Produkt.

7. Jeśli  GrowinGame  uzna,  że  sposób,  materiały  lub  środki  promocyjne  wykorzystane  przez
Użytkownika  godzą  w  dobra  GrowinGame,  GrowinGame  poinformuje  Użytkownika  o  cofnięciu
upoważnienia  do  używania  nazwy  handlowej.  Użytkownik  jest  wówczas  zobowiązany  do
niezwłocznego  wycofania  nazwy  handlowej  GrowinGame  z  wszelkich  materiałów  i  środków
promocyjnych oraz zaprzestania jej używania w przyszłości.

8. Niniejsza  Licencja  nie  stanowi  upoważnienia  do  korzystania  ze  znaków  towarowych,  znaków
usługowych  ani  nazwy  handlowej  GrowinGame  w  zakresie  innym  niż  przewidziany
w §2 podpunktami 5, 6 i 7.

9. Użytkownik  ma  prawo  dokonywania  zmian  w  Produkcie  jedynie  na  własny  użytek,
z wyjątkiem notatki,  o  kto rej  mowa w §2,  podpunkcie 5.  Ma prawo powielania zmienionego
Produktu  wyłącznie  na  takich  samych  zasadach,  jak  dla  produktu  dostarczanego  przez
GrowinGame  i opisanych  w  niniejszej  Licencji.  Nie  ma  prawa  płatnego  rozpowszechniania
zmienionego Produktu i jego Dokumentacji.

10. W przypadku dokonania w Produkcie zmian przewidzianych w §2 podpunktem nr 9 Użytkownik ma
obowiązek naniesienia na kopie przewidziane w §2 podpunktem nr 3 wyraźnie widocznej adnotacji
o dokonaniu modyfikacji własnej.

11. W przypadku zakupu Produktu z licencją Osobistą, w stopce każdej strony Produktu wymienione
będzie  imię  i  nazwisko  prawowitego  Użytkownika.  Użytkownik  nie  ma  prawa  użyczania
i udostępniania Produktu osobom trzecim w celu wykorzystania go w imieniu Użytkownika.

12. W przypadku zakupu Produktu z licencją Firmową, w stopce każdej strony Produktu wymieniona
będzie nazwa firmy, jako prawowitego Użytkownika. Użytkownik taki  ma prawo nieodpłatnego
użyczania  i  udostępniania  Produktu  osobom  trzecim,  zwanym  dalej  Wykonawcą,  w  celu
wykorzystania go w imieniu Użytkownika, jeżeli spełni łącznie wszystkie następujące warunki:
• zachowana będzie na kopiach, przewidzianych w §2 podpunktem nr 3, nazwa Użytkownika

potwierdzająca związek Wykonawcy z Użytkownikiem,
• pomiędzy  Użytkownikiem a  Wykonawcą  będzie  podpisana  umowa  przewidziana  przepisami

kodeksu  handlowego,  cywilnego  lub  prawa  pracy,  potwierdzająca  prawo  Wykonawcy  do
prowadzenia zajęć edukacyjnych w imieniu Użytkownika,

• Użytkownik upewni się, że Wykonawca zapoznał się z zasadami niniejszej Licencji, akceptuje
i zobowiązuje się je przestrzegać.

13. Wykonawca  nie  jest  tożsamy  z  Użytkownikiem,  któremu  udzielana  jest  Licencja
i nie nabywa żadnych praw do Produktu prócz tych, przewidzianych w §2, podpunkcie nr 12.

§3 Zbycie praw do Licencji 

1. Licencjobiorca nie uzyskuje prawa do odsprzedaży praw do Licencji innemu podmiotowi.

2. Licencjobiorca  wyraża  zgodę  na  przeniesienie  przez  GrowinGame  wszelkich  jego  praw
Licencjodawcy wynikających z niniejszej  Licencji  na inny podmiot pod warunkiem zachowania
praw Licencjobiorcy i obowiązków wobec nowego Licencjodawcy w niezmienionej formie.

§4 Naruszenie warunków Licencji

1. Naruszenie  przez  Użytkownika  warunków  Licencji  powoduje  unieważnienie  Licencji  i  daje
GrowinGame prawo żądania:
• zaprzestania dalszego używania Produktu,
• zniszczenia lub zwrócenia wszystkich kopii Produktu i jego Dokumentacji bez zwrotu kosztu
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ich zakupu,
• odszkodowania  finansowego  w  wysokości  uzależnionej  od  wyceny  strat,  wykonanej  przez

GrowinGame.
2. Jeśli  wyrok  sądowy  lub  jakakolwiek  inna  przyczyna,  czy  siła  wyższa  narzuca  Użytkownikowi

działania  niezgodne  z  zasadami  niniejszej  Licencji,  Użytkownik  zobowiązany  jest  zaprzestać
używania Produktu. 

§5 Wyłącznie odpowiedzialności

1. GrowinGame  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  jakiekolwiek  szkody  lub  straty
Użytkownika związane z użytkowaniem Produktu objętego Licencją.

2. GrowinGame ponosi  odpowiedzialność  zgodnie  z  ustawowymi  przepisami  regulującymi  kwestie
odpowiedzialności  za  Produkt  w  zakresie,  w  jakim  te  przepisy  znajdują  zastosowanie  wobec
Produktu.

§6 Pozostałe postanowienia

1. Jeżeli  jakiekolwiek postanowienie niniejszej  Licencji  okaże  się  nieważne lub  niewykonalne na
gruncie  obowiązującego  prawa,  pozostanie  to  bez  względu  na  ważność  lub  wykonalność
pozostałych postanowień i Licencji jako całości.

2. W zakresie nieuregulowanym warunkami Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory sądowe związane z interpretacją niniejszej Licencji, wynikłe między GrowinGame
a Użytkownikiem lub Wykonawcą podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby
prowadzenia przez GrowinGame działalności gospodarczej.
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O grze
Królewska Rozgrywka jest wyjątkową grą poświęconą tematyce sprzedaży i negocjacji. Przenosi graczy
w czasy średniowiecza i świat dworskich pertraktacji. Liczba uczestników, których można włączyć do gry
powoduje, że każdy z nich w dużym stopniu zaangażuje się w rozgrywkę.

W  grze  uczestnicy  wcielają  się  w  role  książąt  i  księżnych  władających  niewielkimi  terytoriami.
Dotychczasowa wzajemna niechęć władców wynikająca z historii ich księstw ma szanse ulec diametralnej
zmianie.  Ich  istnieniu  zagraża  nowy  wspólny  wróg.  Tylko  zjednoczenie  księstw  daje  im  szanse  na
przetrwanie.

Władcy zgromadzili  się, aby podjąć wspólne pertraktacje i wyłonić spośród siebie króla lub królową –
nowego  władcę  połączonych  księstw.  Zadanie  to  skomplikują  indywidualne  interesy  poszczególnych
uczestników i korzyści jakie mogą osiągnąć w tej nietypowej sytuacji.

Pertraktacje nie tylko wyłonią zwycięzcę, ale umożliwią omówienie roli wybranych zachowań w procesie
sprzedaży i  negocjacji.  Dla niektórych jest  to gra negocjacyjna,  dla niektórych dotycząca wywierania
wpływu lub budowania relacji i zaufania, jeszcze inni odkrywają w niej znaczenie formułowania celów czy
też strategii w negocjacjach.

Królewska  Rozgrywka  to  gra,  dzięki  której  umowy  pomiędzy  władcami  księstw  oraz  niedotrzymane
obietnice mogą być przeniesione na grunt pozyskiwania i utrzymywania klientów.

Informacje wstępne
Cele:

• Doświadczenie i omówienie wpływu wybranych zachowań na skuteczność sprzedaży i negocjacji.
• Wyłonienie czynników wpływających na efektywność sprzedaży, związanych ze zdobywaniem 

i utrzymywaniem klientów, w szczególności z budowaniem relacji i zaufania. 

Liczba uczestników:

• Zalecana: 8 – 16,
• Minimalna: 4,
• Maksymalna: 20

Orientacyjny czas gry z omówieniem:

W zależności od liczby uczestników gra wraz z podstawowym omówieniem trwa od 1,5 do 2 godzin.
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