
REGULAMIN GRY TERENOWEJ „ORLI NOS DO PRZYGÓD” 

1. ORGANIZATOR  

Organizatorem gry jest Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku 

2. CELE GRY 

Celem gry jest promocja gminy Złoty Stok, Kształtowanie poczucia dumy z przynależności do 

narodu polskiego oraz aktywizacja społeczności lokalnej. 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Gra odbędzie się 2 maja 2019 r. niezależnie od warunków pogodowych na terenie miasta Złoty 

Stok. Rozpoczęcie gry nastąpi o godz. 11.00. Zakończenie około godz. 14.00 na terenie 

rekreacyjnym przy CKiP w Złotym Stoku.. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w grze terenowej jest bezpłatny. W grze mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. 

Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą brać udział w grze pod opieką osoby dorosłej lub za 

zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Formularz zgody można pobrać w siedzibie Organizatora 

lub na stronie internetowej pod adresem: http://ckipzlotystok.weebly.com/ 

5. TRASA ORAZ ZASADY GRY 

Gra składa się z 5 oznakowanych punktów, rozmieszczonych na terenie miasta Złoty Stok. W 

każdym punkcie uczestnik gry otrzyma zadanie. Za poprawne wykonanie zadanie uczestnik 

otrzyma naklejkę, którą przyklei do mapki w danym punkcie. Celem gry jest wykonanie 

wszystkich zadań i zdobycie wszystkich naklejek. Kolejność odwiedzin punków na trasie jest 

dowolna. Mapkę trasy można będzie pobrać w każdym punkcie w godzinach 11.00- 13.00. 

Punktem końcowym gry jest teren rekreacyjny przy CKiP w Złotym Stoku. Uczestnik kończy grę w 

chwili gdy odda Organizatorowi  podpisaną imieniem i nazwiskiem mapkę z kompletem naklejek. 

Uczestnicy muszą ukończyć grę do godz. 14.00 w dniu 2.05.2019r. Uczestnicy, którzy nie dotrą 

do punktu końcowego i nie oddadzą mapek w wyznaczonym miejscu i czasie, zostaną 

zdyskwalifikowani. Po zakończeniu gry dla wszystkich uczestników, którzy oddadzą mapki 

przewidziany jest poczęstunek oraz pamiątkowe przypinki. Spośród uczestników, którzy oddadzą 

mapki, zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów gry. 

Losowanie nastąpi o godz. 14.05 w dniu 2.05.2019 r. 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają dojazd do miejsca rozpoczęcia gry terenowej oraz 

powrót. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników gry pozostawione bez opieki. 

Uczestnicy na trasie przemieszczają się pieszo. Na trasie gry ruch drogowy nie będzie zamknięty. 

W związku z tym, uczestnicy powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

szczególnej ostrożności.  

http://ckipzlotystok.weebly.com/

