
REGULAMIN GRY

Niniejszy  regulamin (dalej:  „Regulamin”)  określa  zasady Gry terenowej  (zwanej  dalej:  Grą) zleconej

przez Fundację im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, przy ul. Staszica 6 lok. 9, 25-008 (zwanej dalej

jako:  Fundacja) i organizowanej przez  Spółdzielnię Socjalną Tropem Przygody, (dalej jako:  Organizator

Gry), odbywającej się w Kielcach w przestrzeni miejskiej 27 października 2019 r., w godzinach 10.00-

16.00.

1. Celem  Gry  jest  przybliżenie  uczestnikom  postaci  prezydenta  Kielc  Stefana  Artwińskiego;

integracja  uczestników  Gry,  a  także  pozytywna  rywalizacja  w  myśl  zasady  „nauka  przez

zabawę”.

2. Gra rozpoczyna się o godz. 11.00 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej.

2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja w punkcie startowym i odbiór mapy.

3. Przystępując do gry, Uczestnicy oświadczają, iż akceptują w całości niniejszy Regulamin

i zobowiązują  się do przestrzegania  określonych w nim zasad,  jak  również  potwierdzają,  iż

spełniają wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Grze.

4. Uczestnicy przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną na

cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich,  odpowiedzialność za taką osobę

ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

5. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne i  bezpłatne.  Uczestnictwa w Grze, jak i praw

i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do wydania nagrody, nie można przenosić

na inne osoby i podmioty.

6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w stanie zdrowia, umożliwiającym

udział w Grze.

7. Przeprowadzający  Grę  może  nie  wyrazić  zgody  na  start  Uczestnika  w  Grze,  jeśli

stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Uczestnicy biorą udział  w Grze w ramach zespołów.  Zespoły  biorące udział  w Grze

składają się z minimum dwóch i nie więcej niż pięciu Uczestników.

9. Uczestnik może brać udział w Grze tylko i wyłącznie w składzie jednego zespołu.

10. Członkiem każdego z zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby

niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli  opiekunem

osób niepełnoletnich nie jest  ich rodzic lub prawny opiekun,  muszą one posiadać pisemną



zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć

przed startem.

11. W trakcie Gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać.

12. W  czasie  Gry  obowiązuje  bezwzględny  nakaz  przestrzegania  przepisów  ruchu

drogowego.

13. Charakter Gry powoduje, że zespoły poruszają się po wyznaczonym terenie na własną

odpowiedzialność.

14. Po  trasie  Gry,  zespoły  poruszają  się  pieszo.  Nie  można  korzystać  z  samochodów,

skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub grupę niniejszego Regulaminu, złamania

zasad  fair  play,  bądź  utrudniania  Gry  innym  Uczestnikom  w  dowolnym  momencie  Gry,

Organizator Gry ma prawo do wykluczenia z Gry danego Uczestnika. Decyzja Organizatora Gry

w tej kwestii jest ostateczna.

16. W razie wykrycia nieprawidłowości w zachowaniu Uczestnika Gry, które mogłyby mieć

wpływ na jej wynik, Organizator Gry zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Uczestnika

z Gry, a także przerwania Gry.

17. Gra trwa  3 godziny.  Po upłynięciu  czasu Gry,  Zespół  jest  zobowiązany  udać się na

punkt końcowy i rozliczyć ze zdobytych punktów.

18. Gra składa się z około 10-12 zadań do wykonania, które mają różny charakter,  np.:

sprawnościowy, logiczny, matematyczny, zręcznościowy itp.

19. Zespoły zobowiązane są do oddania Kart Startowych najpóźniej o godzinie  14.00. Za

spóźnienia Organizator ma prawo naliczyć punkty karne, lub zdyskwalifikować zespół.

20. Na podstawie zdobytych punktów Zespół z największą ich liczbą zdobywa nagrodę.

Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie do 1 godziny po zakończeniu Gry.

21. Organizator Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji

dotyczących przebiegu i wyników Gry.

22. Nadzór nad zgodnością przebiegu Gry z jej zasadami pełni Organizator Gry. 

23. Organizator  Gry  ani  Fundacja  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  zachowania

Uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny  lub dobra osobiste osób trzecich,  a

także za działania lub zaniechania powstałe z winy Uczestników lub osób trzecich, powodujące

szkodę na osobie lub mieniu.



24. Gra nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych.


