
Regulamin gry miejskiej pt. „Dzień w wojennym Radomiu” 

organizowanej w ramach Pikniku Naukowego 

 

I. Organizator  

1. Organizatorem gry miejskiej „Dzień w wojennym Radomiu” jest I LO im. Mikołaja 

Kopernika w Radomiu. 

2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na 

terenie miasta Radomia. Charakter imprezy powoduje, że jej uczestnicy poruszają się 

po mieście samodzielnie. W związku z powyższym odpowiedzialność organizatora 

dotyczy wyłącznie działań związanych z udziałem w określonych atrakcjach 

prowadzonych przez obsługę gry.  

3. Celem gry jest pokazanie miejsc związanych z II wojną światowa w Radomiu oraz 

aktywne poznawanie historii miasta. 

 

II. Zasady gry  

1. Gra odbywa się 30 maja 2015 r. w Radomiu, rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa 

ok. 3 godz.  

2. Gra jest skierowana do  zespołów  2-5 osobowych.  

3. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek gry i wykonanie powierzonych im 

zadań oraz dostarczenie wypełnionych kart zadaniowych do organizatora.    

4. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu 

liczącego 2-5  osób w punkcie startowym (stanowisko I LO). Każda z osób 

uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 

udział w grze.  

5. Liczba zespołów biorących udział w grze miejskiej jest ograniczona. Decyduje 

kolejności zgłoszeń.  

6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką dorosłych. 

7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

8. Udział w grze jest bezpłatny.  

9. Gra rozpocznie się 30 maja 2015 r. o godz. 12:30 na placu Corazziego. Rejestracja 

zespołów rozpoczyna się o godz. 11.30. Każda drużyna (zespół) otrzymuje kartę 

zadaniową, na której opisane są zadania do wykonania.  

10. Gra kończy się 30 maja 2015 r. o. godz. 15.30, w miejscu Pikniku Naukowego. 

11. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody.  

12. O zwycięstwie decyduje czas oraz dokładność wykonania zadań.  

13. Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi w trakcie jej zakończenia.  

14. W wyznaczonych (wybranych przez organizatora) punktach kontaktowych liczba 

graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie gry.               

W razie niezgodności gracze nie otrzymają punktów regulaminowych.  

15. Po trasie gry uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Nie można korzystać  

z: samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych oraz autobusów komunikacji 

miejskiej.  

16. W czasie gry obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego 

wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.  

 

 



17. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu lub 

złamania zasad fair play (w szczególności: utrudniania gry innym graczom lub 

niszczenia wskazówek) w dowolnym momencie gry organizator ma prawo 

wykluczenia go z gry. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

18. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i dlatego prosimy o zachowanie 

szczególnej ostrożności.  

19. Poprzez wypełnienie zgłoszenia do udziału w grze oraz odbiór Karty startowej 

uczestnik wyraża zgodę na:  

A. wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  

B. przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997 (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późno zm.); 

C. opublikowanie przez organizatorów na łamach strony internetowej i w informacjach 

medialnych wizerunku uczestników, oraz imienia i nazwiska uczestników                         

w przypadku otrzyma nagrody lub wyróżnienia.  

 

III. Postanowienia końcowe  

1. Osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych jest Pani Ewa Kutyła. Kontakt:       

e.kutyla@lo1.radom.pl, tel. 48 362 76 55.  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych 

przyczyn. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gry miejskiej z powodu czynników 

niezależnych od organizatora.   

 

Regulamin opracowano na podstawie regulaminów zespołu gramiejska pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


