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REGULAMIN: 
1. Termin 

Gra zostanie przeprowadzona 15 lipca 2018r. w godz. 15:00 -18:00,  na terenie miasta 

Stepnica. 

2. Cel: 

Celem gry jest  popularyzacja i rozszerzenie oferty rozrywkowej oraz  kształtowanie  

aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego Stepnicy.  

Celem gry jest także aktywne uczestnictwo i integracja rodzin.  

3. Rejestracja: 

Bezwzględnym warunkiem udziału w grze jest osobista obecność całego składu zgłaszanego 

zespołu podczas rejestracji  w miejscu zbiórki w godz. 13:00  - 15:00. Każdy zespół otrzyma 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, kartę zadań oraz  informacje niezbędne do rozpoczęcia 

gry. Maksymalna ilość zespołów 30. 

4. Miejsce  zbiórki: 

Zbiórka dla uczestników gry odbędzie się o godzinie 15:00, na terenie kąpieliska Stepnica, w 

wyznaczonym punkcie przy placu zabaw. 

5.Uczestnicy: 

Uczestnicy grają  jako zespoły nie mniejsze niż dwuosobowe, zgodnie ze zgłoszeniem 

podczas rejestracji.  Jednym z uczestników w zespole musi być  osoba pełnoletnia.  

6.Wymagania sprzętowe: 

Zespół musi dysponować  telefonem komórkowym, wyposażonym w aparat fotograficzny z 

możliwością przesyłania zdjęć jako wiadomości SMS, Messenger, Whats App, lub poprzez 

skrzynkę mailową.  

Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się  pieszo, na rowerze lub hulajnodze  bez 

używania sprzętów napędzanych inaczej niż siłą mięśni. Używanie  przez uczestników 

pojazdów napędzanych w inny sposób niż siła mięśni  grozi dyskwalifikacją. 

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem należy zachować szczególną ostrożność  

podczas poruszania się po terenie miasta, zgodne z zasadami ruchu drogowego. Organizator 

nie bierze odpowiedzialności za kolizje i wypadki z udziałem uczestników gry podczas jej 

trwania. 

7. Zadanie: 

Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy, wykonanie zadań, które są punktowane,  

oraz zdobycie niezbędnego rekwizytu. Szczegóły realizacji  zadań zostaną podane 

uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem (instrukcja do gry). 

8. Zwycięstwo: 

Wygrywa zespół, który w pełnym składzie dotrze do linii mety  z największą liczbą  punktów.  

W przypadku takiej samej ilości zdobytych punktów wygrywa zespół, który dotarł do mety w 

krótszym czasie.  Zespoły niepełne, które dotrą na metę zostają zdyskwalifikowane. 

9. Wyniki: 

Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagrody nastąpi 15 lipca 2018 r. o godz. 18.30  

podczas finału gry na terenie kąpieliska Stepnica (w wyznaczonym miejscu przy placu 

zabaw). 

10. Nagroda: 

Nagroda zostanie wręczona w formie gotówki, w dniu imprezy podczas finału. 
Informacje dodatkowe: 

Poprzez zgłoszenie do udziału w grze uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w grze  

na warunkach określonych w regulaminie oraz na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 

uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych). 


