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Regulamin Gry Miejskiej  
organizowanej w Krasnobrodzie w ramach zadania pn. „Organizacja wydarzeń wspierających aktywne i 

ekologiczne postawy mieszkańców gminy Krasnobród” 

 
I. Organizator:   
Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” 
z siedzibą w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród 
 
II. Cele:  
- promowanie aktywnego wypoczynku, 
- poszerzenie wiedzy ekologicznej i historycznej  
- integracja społeczna 
 
III. Termin i miejsce:  
19 października  2021 r. (wtorek), godz. 11.00, Krasnobród  
Program: 
godz. 11:00   – zbiórka w Krasnobrodzkim Domu Kultury,  
godz. 11.00 - 11.15  – rejestracja, uczestników, rozdanie kart startowych wraz z instrukcją gry oraz 
      map terenowych i numerów startowych, 
godz. 11.20  – START na trasę gry miejskiej, 
godz. 11.20 – 13.30  – realizacja zadań terenowych na trasie gry, 
ok. godz. 13.30   – META w Krasnobrodzkim Domu Kultury - zdanie kart startowych,  
      podliczenie punktów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników,  
      wręczenie dyplomów i nagród, poczęstunek 
godz. 14.00   – udział w Warsztatach kulinarnych „no waste” 

 
IV. Uczestnictwo:  
1. W turnieju biorą udział drużyny 10-osobowe. 
2. Każda drużyna musi mieć opiekuna (osobę pełnoletnią). 
3. Ilość drużyn ograniczona, o udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Zapisy do udziału w Grze przyjmuje Krasnobrodzki Dom Kultury. Należy dokonać  tego poprzez 

wypełnienie karty zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. Kartę należy 
dostarczyć do KDK drogą mailową na adres: kontakt@kultura.krasnobrod.pl, pocztą tradycyjną lub 
osobiście do 18 października 2021r. (poniedziałek), do godz. 16:00. W zgłoszeniu należy zamieścić 
następujące informacje: nazwa drużyny, miejscowość, imiona i nazwiska oraz rok urodzenia 
uczestników tworzących drużynę, imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego  opiekuna drużyny. 

5. W przypadku braku odpowiedniej liczby drużyn zgłoszonych w powyższym terminie, zapisy będą 
prowadzone także w dniu 19 lipca (w dniu organizacji gry miejskiej w godzinach 10.30 - 10.45). 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych (opiekuna grupy). 
Jeśli opiekunem nie jest rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną  
zgodę  rodziców/ opiekunów  prawnych   na udział  w Grze.  Oświadczenie  o  wyrażeniu  
zgody należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem, najpóźniej w dniu Gry. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 2 do regulaminu.  
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7. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, na który składają się mapa i numer startowy, a opiekun 

grupy - regulamin, kartę gry i instrukcję. 

 
V. Zasady gry 

1.  Organizator wyznaczy 5 lokalizacji na terenie miasta Krasnobród, zwanych dalej punktami 
kontrolnymi, gdzie na uczestników czekać będą sędziowie punktowi, którzy wyznaczą im zadania 
do wykonania. 

2. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi 
oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie drużyna 
otrzymuje punkty, które przyznają sędziowie weryfikujący uczestników w punktach kontrolnych, 
a następnie wpisują na karcie gry i potwierdzają swoim podpisem. Liczba przyznanych punktów 
jest zależna od stopnia poprawności lub czasu realizacji zadania. Potwierdzeniem przybycia na 
punkt kontrolny poszczególnych członków drużyny są pieczęcie z charakterystycznym dla 
Krasnobrodu miejscem (każdy punkt kontrolny ma inną pieczęć), które należy zebrać na 
otrzymanej mapie Gry.  

3. Każda drużyna rozpoczyna grę w innym punkcie. O tym jaki to będzie punkt zdecyduje losowanie 
kart, na których czerwonym kolorem zaznaczona będzie nazwa punktu startowego. Kolejność 
przybycia na kolejne punkty kontrolne jest dowolna i uzależniona od decyzji członków drużyny i 
jej opiekuna. 

4. W jednym czasie w punkcie kontrolnym może być tylko jedna drużyna. Druga, która przybędzie 
w następnej kolejności musi poczekać, aż pierwsza wykona swoje zadania, ewentualnie może 
udać się do innego punktu kontrolnego. 

5. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Drużyn nie mogą się rozdzielać. Liczba członków 
Drużyny będą weryfikowane w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności 
Drużyna będzie mogła przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jej 
członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym. Drużyna może kontynuować Grę w zmniejszonym 
składzie w przypadku wycofania się któregoś z jej członków, co opiekun drużyny ma obowiązek 
niezwłocznie zgłosić w najbliższym Punkcie Kontrolnym. 

6. Udział w Grze jest bezpłatny. 
7. Po trasie Gry drużyny poruszają się wyłącznie pieszo. 
8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy zobowiązani są 

zachować szczególną ostrożności oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 
Drużyna, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie 
automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki. 

9. Drużyny poruszają się po trasie na własną odpowiedzialność. 
10. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze. 
11. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały 

czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun Drużyny. 

12. Organizator ma prawo do wykluczenia z Gry uczestnika lub drużynę w przypadku naruszenia 
niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom. 
Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć 
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

14. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być 
naruszone w czasie Gry. 
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VI. Zwycięzcy Gry 

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 13.30. Drużyny, które do tego 
czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. 
Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczonym jako „META”, tj. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując 
zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie drużyna, która łącznie 
otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyny otrzymają równą 
liczbę punktów, przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny 
sposób wyłoni zwycięzców. 
 

VII. Nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy Gry (każdy członek drużyny) otrzyma nagrodę rzeczową. Nagrody będą 
zróżnicowane. Najlepsza drużyna otrzyma nagrody dla zwycięzców, a pozostałe drużyny nagrody 
za udział w grze. 

2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 

VIII. Informacje dodatkowe 
    Organizator zapewnia: 

1. Poczęstunek dla uczestników na mecie gry w KDK. 
2. Udział w warsztatach kulinarnych „no waste” w KDK. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

1. Poprzez zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

2. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. 
3. Dane uczestników będą przetwarzane w celach realizacji Gry jak również promocji wydarzenia 

zgodnie z klauzulą RODO, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
4. Udział w grze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w 

działaniach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Gry, tj.: utrwalanie 
i powielanie oraz rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i nagranych filmów za pośrednictwem 
mediów elektronicznych i drukowanych, włączając w to publikację w prasie, wydawnictwach 
okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych na stronach internetowych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki. 
6. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenia od NNW leży w gestii uczestniczących w 

zawodach zawodników. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na trasie Gry. 
8. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmować będą osoby zajmujące 

się realizacją Gry w porozumieniu z Organizatorem. 
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
10. Szczegółowe informacje: 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród 

tel. 84 660 71 17 
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 


