
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

„Zaginiona skrzynia” 

§ 1. Organizatorzy. 

1. Organizatorem gry jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 

2. Realizacją gry z ramienia organizatora zajmuje się Maciej Dziuba. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy 
granice”. 

§ 2. Zasady Gry – REJESTRACJA. 

1. Gra przeprowadzona zostanie 15 września 2012 r. na terenie Zamku Książ i okolic. 

2. Przynajmniej jedna osoba w każdej zarejestrowanej drużynie w grze musi być pełnoletnia. Osoby 
niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego /wzór zgody do 
pobrania na stronie wok.walbrzych.pl/. 

3. Dolna granica wiekowa uczestników gry to 14 lat. 

4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ogranicza ilość zespołów do 50, o przyjęciu 
zgłoszenia w grze decydować będzie kolejność stawienia się w Punkcie Startowym 15 września 2012 
r., od godziny 9.00 do 10.00. 

5. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. 

6. Poprzez odbiór kart do gry uczestnik wyraża zgodę na: 

- wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 
133 poz.883); 

- opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów, 
realizatorów i partnerów zdjęć oraz nagrań z gry. 

§ 3. Zasady gry – START GRY. 

1. Uczestnicy grają w zespołach, co najmniej trzy-, a co najwyżej czteroosobowych. 

2. Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Gry po 
rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do gry oraz mapy terenu gry. 

3. Punkt Startowy znajdować się będzie na terenie Zamku Książ – polana przy oczku wodnym. Start 
gry przewidziany jest na godz. 10.00. Uczestnicy ruszają na trasę gry po sygnale organizatora. 



§ 4. Zasady gry – ZADANIA. 

1. Do wykonania jest 10 zadań stacjonarnych nadzorowanych przez organizatorów . 

2. Odtwórca/y są osobami wcielającymi się w postacie ze świata gry. Każdy odtwórca posiada dla 
drużyny zadanie do wykonania. 

3. Zadania nadzorowane przez odtwórcę znajdują się na terenie zaznaczonym na mapie terenu gry. 

4. Zlokalizowanie punktów nadzorowanych przez odtwórców jest zadaniem graczy. 

5. Na wykonanie każdego zadania w punkcie gracze mają maksymalnie 5 minut. 

6. Po zaliczeniu zadania należy uzyskać od odtwórcy następną wskazówkę. 

7. Za każde rozwiązane zadanie odtwórcy mogą przyznać uczestnikom maksymalnie 5 punktów. 

8. Warunkiem przystąpienia do zadania jest posiadanie podpisanej karty uprawniającą do gry. 

§ 5. Zasady gry – PUNKTACJA I DYSKWALIFIKACJA. 

1. Suma zdobytych punktów będzie liczona na podstawie liczby wpisów zdobytych na karcie do gry. 

2. Karta musi być podpisana imionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny lub wymyśloną na 
potrzeby gry nazwą drużyny. 

4. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć wynosi 50. 

5. Kolejność wykonywania zadań na trasie gry jest dowolna. 

6. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inna drużyna, decyzja o szukaniu następnego 
punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do zespołu. 

7. Po trasie gry poruszamy się wyłącznie pieszo. 

8. Organizator zakazuje porozumiewania się z członkami innych drużyn oraz korzystania z Internetu. 

9. Zakazane jest rozdzielanie drużyn. 

§ 6. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY. 

1. Gra kończy się 15 września 2012 r.  otwarciem skrzyni przez ostatni zespół. Następnie 45 minut 
później zostaną ogłoszone wyniki w Punkcie Finałowym.  

2. Usytuowanie Punktu Finałowego Gry zostanie podane przez organizatorów w czasie rejestracji 
drużyn. 

3. Czas wykonania wszystkich zadań liczy się do momentu otwarcia skrzyni. 

4. Gracze mogą zrezygnować z udziału w grze  tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie 
organizatora. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do graczy. 

§ 7. Wyłanianie zwycięzców i nagrody. 



1. O miejscu drużyny w rankingu po zakończeniu gry decydują kolejno: 

- czas, w jakim zespół wykona wszystkie zadania i otwarcia skrzyni; 

- liczba wykonanych zadań; 

- liczba punktów. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa 
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 

3. Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się podczas finału i ogłoszenia wyników gry w Punkcie 
Finałowym. 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatora oraz w Punkcie Startowym 
w dniu 15 września 2012 r. 

3. W trakcie trwania  gry uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków 
odurzających. 

4. Zalecane jest zabranie odzieży i ekwipunku dostosowanego do terenu i charakteru imprezy. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i straty uczestników gry. 

5. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia 
ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 


