
Gra miejska “ Przygoda z tatą “ 19 czerwca 2022 , Kraków- Nowa Huta

Drodzy uczestnicy gry miejskiej!

Zasady gry:

1.Gra miejska polega na dotarciu do wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na
planie  gry i  zaliczeniu przez drużynę wszystkich zadań z punktów kontrolnych w jak
najkrótszym czasie. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna.

2. Decyzje wolontariuszy o zaliczeniu zadań są ostateczne. Dowodem dotarcia do punktu
kontrolnego i zaliczeniu zadania jest pieczątka i punkty umieszczone na karcie kontrolnej
drużyny.
Za każde prawidłowo wykonane zadanie drużyna otrzymuje 1 punkt.

3. Każda drużyna otrzymuje pakiet startowy , w którym znajduje się - , regulamin, karta
kontrolna - raport z przebiegu gry, numer startowy drużyny, który rodzic powinien mieć
przypięty na klatce piersiowej; słodycze i woda. Pakiet może zawierać książkę dotyczącą
relacji tato- dzieci.

4. Uczestnicy  gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, interpretacja niniejszego
regulaminu zależy wyłącznie od organizatora, uczestnikom nie wolno ujawnić treści zadań
znajdujących się w punktach kontrolnych podczas trwania gry innym uczestnikom gry.
Drużyna zobowiązana jest wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez udziału innych
osób spoza drużyny.

5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowania swojego wizerunku, danych osobowych na
stronach internetowych, publikacjach, informacjach medialnych i społecznościowych na
potrzeby realizacji i promocji gry miejskiej.

6. Protesty i wątpliwości powinny być zgłoszone organizatorowi do 15 minut od momentu
przekroczenia linii mety.

7. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem kapitan drużyny potwierdza
pisemnie podczas odbioru pakietu startowego.

8. Drużyna 5 minut przed startem zgłasza się do punktu startowego gdzie otrzymuje plan gry.
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Przebieg gry:

1. Drużyna startuje w grze zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas odbioru
pakietu startowego.

2. Drużyna zobowiązana jest do stawienia się na starcie 10 minut przed wyznaczoną jej
godziną rozpoczęcia gry. Każda drużyna dostaje swoją indywidualną godzinę startu

3. Starty odbywają się w odstępie czasowym określonym przez organizatora w
zależności od ilości startujących drużyn;  od godziny 12.00.

4. Drużyny startują w 3 kategoriach:  I- tata plus dzieci do lat 13
II- tata plus dzieci 14-18
III- kategoria mieszana ( w skład zespołu wchodzą

starsze i młodsze dzieci)

5. Podczas gry rodzic lub opiekun prawny odpowiada za bezpieczeństwo nieletnich
członków drużyny.

6. Drużyny nie mogą współpracować ze sobą.
7. Po weryfikacji kart kontrolnych wszystkich drużyn, które ukończyły grę i zliczeniu

punktów ogłaszane są wyniki. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów
przez 2 lub więcej drużyn o kolejności miejsc decyduje krótszy czas przekroczenia
linii mety i oddania wolontariuszowi linii mety karty kontrolnej. Czas drużyny
przestaje być liczony w momencie kiedy ostatni członek drużyny przekroczy linie
mety.

8. Linia mety zostanie zamknięta godzinę  po starcie ostatniej drużyny.

W kwestiach dotyczących przebiegu gry miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu głos rozstrzygający
należy do ORGANIZATORA
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