
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „PRZEDPOLA NIEPODLEGŁOŚCI" 

NIEDZIELA 11 LISTOPADA 2012 
 

 

§ 1. Organizatorzy 

 

1. Organizatorem Gry Miejskiej są: Gmina Wałbrzych oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 

 

§ 2. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Gry mogą być:  

 osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające dowód osobisty; 

 osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12lat, posiadające legitymację szkolną. 

Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest:  

Dołączenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, na udział w grze, jednak z tym 

zastrzeżeniem, że w drużynie znajdzie się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia pełniąca rolę 

opiekuna drużyny. 

2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzi 3 do 5 

osób. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Uczestnik biorący udział w Grze nie 

może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze. 

Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie 

zapewniają dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich 

uczestniczących w Grze. 

3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w Grze, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu i dostarczyć ją przedstawicielowi Organizatorów osobiście w miejscu startu Gry, przed jej 

rozpoczęciem. 

 

§ 3. Zasady Gry 

1. Gra zostanie przeprowadzona z okazji Święta Niepodległości w niedzielę 11.11 2012 r. w godz. 14.15-

15.15 w Wałbrzychu. 

2. „Przedpola niepodległości” to fabularna gra miejska łącząca zabawę i rywalizację.  

Do Waldenburga 1918 r. przybywa łącznik z  Compiegne we Francji, gdzie podpisano zawieszenie 

broni kończące działania wojenne I wojny światowej. Po trudach przebytej drogi usiłuje dostać się do 

Ratusza, aby przekazać list. Jednakże jest zmęczony i ranny. Nie zna języka polskiego, nie ma mapy 

miasta. Ukrywa wiadomość.  

3. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania, mogą poruszać się wyłącznie pieszo, zgodnie z zasadami ruchu 

drogowego. Stwierdzone przez Organizatorów złamanie ww. zasad przez Zespół lub członka Zespołu, 

oznacza dyskwalifikację całego Zespołu i jego wykluczenie z dalszej Gry. 

4. Członkowie Zespołu mogą poruszać się i wykonywać zadania wyłącznie razem. W każdym punkcie 

Gry przed rozpoczęciem zadania oraz na wezwanie przedstawicieli Organizatorów Uczestnicy Gry 

muszą okazać swoją Kartę Gry. 

5.  W Grze może wziąć udział nie więcej niż 10 zespołów zorganizowanych w 3-5-osobowych Zespołach. 

6.  Zgłoszenia do Gry przyjmowane są 11 listopada w godz. 13.00 – 14.00 przy Bibliotece pod Atlantami.   

9.  Gra rozpocznie się 11.11 2012 r. o godz. 14.15 na wałbrzyskim rynku.  

10.  Na starcie Gry każdy Zespół otrzyma jedną Kartę Gry, mapę obszaru Gry oraz pierwsze zadanie. 

Pozostałe zadania zespoły będą otrzymywać podczas Gry. 

11.  Gra kończy się 11.11 2012 r. o godz. 16.00. Do godz. 15.45 wszyscy członkowie ostatniego Zespołu 

zobowiązani są stawić się na mecie Gry. Nie dotarcie Zespołu w wyznaczonym czasie do mety jest 

równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z końcowej klasyfikacji Gry. Oddanie Kart Gry na mecie Gry 

przez członków Zespołu jest równoznaczne z zakończeniem Gry przez Zespół. 

12.  O kolejności otrzymywania zadań w punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu do tego 

punktu. O kolejności oceny realizacji ww. zadań przez Organizatorów na punktach Gry decyduje 

kolejność ukończenia realizacji zadania przez Zespół lub członka Zespołu. 

14.  W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair 

play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry 

Organizatorzy mają prawo odebrania członkom Zespołu Karty Gracza i wykluczenia Zespołu  

i wszystkich jego członków z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

15.  Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z: 



 potwierdzeniem, że każdy z członków Zespołu (Uczestników) zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

 wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883); 

 wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na opublikowanie na 

stronach internetowych Organizatorów wizerunku Uczestnika oraz imienia i nazwiska Uczestnika 

w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę. 

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzców 

1. Gra toczy się na czas. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołów jest czas zakończenia gry 

przy kompletnym wykonaniu wszystkich zadań. 

2. Wygrywa Zespół, który pierwszy zakończy Grę, wykonując wszystkie zadania, a drugie i trzecie 

miejsce zajmują kolejno Zespoły, które odpowiednio jako drugi i trzeci zespół zakończą grę  

z kompletem zadań. 

3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2012 o godz. 16.00. 

 

 

§ 5. Nagrody 

1. Gmina Wałbrzych jest fundatorem nagród dla zwycięskich Zespołów. 

2. Warunkiem odbioru nagród za zajęcie miejsca I-III: 

 zgłoszenie się Zespołu na finał Gry; 

 okazanie do wglądu dowodu tożsamości lub, w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie 

legitymacji uczniowskiej i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu 

każdego z członków Zespołu; 

3. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. Ewentualne 

prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku niezgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w regulaminie, 

prawo do nagrody wygasa. 

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie każdego z Organizatorów i na stronach internetowych: 

WWW.wok.walbrzych.pl oraz www.um.walbrzych.pl  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin 

będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej.  

4. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Gmina Wałbrzych. 

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

http://www.wok.walbrzych.pl/
http://www.um.walbrzych.pl/

