
REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY ULICZNEJ „ ZDUŃSKA WOLA  - MIASTO NIEZNANE” 

& 1. Organizator 

1. Organizatorem  miejskiej gry ulicznej „Zduńska Wola  - miasto nieznane” (zwanej dalej Grą), 

rozgrywanej 23 września 2016 r. w Zduńskiej Woli są Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego 

Szaniawskiego w Zduńskiej Woli oraz Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego  w Zduńskiej Woli, Towarzystwo 

Przyjaciół Zduńskiej Woli w dalszej części nazywani są Organizatorem. 

3. W Grze biorą udział gimnazjaliści z terenu miasta Zduńska wola , gminy i powiatu 

zduńskowolskiego ( zwani dalej Uczestnikami). 

 

& 2. Zasady gry 

1. Gra zostanie przeprowadzona w piątek 23 września 2016 r. w godz. 9.30 - 15.00 na terenie 

miasta Zduńska Wola, w określonych miejscach  zwanych punktami. Uczestnicy  startują  z 

siedziby Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

2. Celem Gry jest  popularyzacja czytelnictwa, rozszerzenie  oferty kulturalnej biblioteki i 

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, kształtowanie wiedzy historycznej  o Zduńskiej Woli , 

kształtowanie tożsamości regionalnej oraz przybliżenie historii miasta Zduńska Wola. 

3. Zadaniem Uczestników Gry jest odwiedzenie wszystkich punktów gry oraz rozwiązanie zadań. 

Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem. 

4. W grze uczestniczą cztery zespoły pięcioosobowe z opiekunem   - nauczycielem ze szkoły , 

którą zespół  reprezentuje. Za osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze odpowiedzialność  

biorą opiekunowie zespołu. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym 

stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizator  nie zapewnia  osobom  

uczestniczącym  w grze opieki medycznej. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór, a 

także ( w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem. 

5. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Gra toczy się w 

normalnym ruchu miejskim, w związku z czym o prosimy o  zachowanie szczególnej 

ostrożności.  W czasie gry obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

6. Każdemu zespołowi zostanie przydzielony Obserwator  wytypowany przez Organizatora. 

7. Podczas Gry każdy zespół otrzyma Kartę Drużyny. 

8. Członkowie danego zespołu poruszają się razem. Aby przystąpić do zadania, w danym 

punkcie gry zespół musi pojawić się w pełnym składzie. 

9. Za każde wykonane zadanie Uczestnicy mogą otrzymać od  0 do 1 punktu. Nie ma punktacji 

pośredniej, ani ujemnej. 

10. Maksymalny czas na wykonanie zadania w każdym punkcie 10 min. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć 

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

12. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad 

fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym 

momencie Gry Organizator ma prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. 

Decyzja organizatora jest ostateczna. 



13. Uczestnik zgłaszając się do udziału w Grze wyraża zgodę na : wzięcie udziału w Grze na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry ( zgodnie z 

ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1977 Dz.U. nr 133 poz. 883) 

& 3. Wyłanianie zwycięzców 

1. Wygrywa zespół, który zdobędzie największą ilość punktów. 

2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez zespoły punkty. 

3. W przypadku zdobycia przez zespoły takiej samej liczby punktów Organizator przewiduje 

dogrywkę.  

4. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 23 września 2016 r. około godz. 14.30. 

 

& 4. Nagrody 

1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną ufundowaną przez  Organizatora, dla 

pozostałych zespołów podziękowania. 

 

 

& 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego         

Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, ul. (Łaska 12) oraz siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej 

Woli, (ul. Mickiewicza 4). 

2. W kwestiach dotyczących Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie 

interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

 


