
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

  

 § 1. Organizatorzy 

 

 1. Organizatorami gry miejskiej „Śladami piotrkowskich Żydów” są uczniowie  

I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim pod opieką mgr. Janusza Błaszczyka. 

  

 2. W Grze mogą brać udziału wyłącznie uczniowie klas pierwszych I LO. 

 

 § 2. Zasady Gry 

 

 1. Gra zostanie przeprowadzona w czwartek 20 czerwca w godz. 9.30-13.30 na terenie miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

 2. Celem uczestników Gry jest zapoznanie uczestników gry z żydowską historią Piotrkowa. 

Uczniowie będą zdobywać potrzebne informacje po wykonaniu zadań, przygotowanych wcześniej przez 

organizatorów. Niezbędne materiały uczestnicy gry otrzymają przed rozpoczęciem gry. Materiały 

pomocnicze będą dostępne na stronie szkoły. 

 

 3. Z zasadami gry uczestnicy zostaną zapoznani w dniu gry. 

 

 4. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie zespołu liczącego  

5 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 

udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.  

 

 5. Gra rozpocznie się w czwartek czerwca 2013 r. o godz. 9.30 (zbiórka 9.00) . O czasie i miejscu 

rozpoczęcia Gry uczestnicy zostaną powiadomieni.  

 

 6. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Zawodnika.  

 

 7. Gra kończy się 20 czerwca 2013 r. o godz. 13.30. Do tej godziny Zespoły zobowiązane są oddać 

Kartę Uczestnika na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu 



z końcowej klasyfikacji Gry. Oddanie Karty Uczestnika na mecie Gry jest równoznaczne z zakończeniem 

Gry przez Zespół. 

 

 8. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane 

wskazówki.  

 

 9. Trasa zespołu w czasie gry jest odgórnie ustalona przez Organizatorów. 

 

 10. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie 

kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie 

niezgodności gracze nie będą mogli wykonać zadania na punkcie kontaktowym. 

 

 11. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania 

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

Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej 

kwestii jest ostateczna. 

 

 12. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.  

 

 13. Poprzez zgłoszenie udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

 

 13.1. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 13.2. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 

133 poz. 883). 

 

 13.3. opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz 

imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

 

 14. Odbierając Kartę Zawodnika, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się 

z jej Regulaminem. 

 



  

 § 3. Wyłanianie zwycięzców 

 

 1. O wygranej Zespołu decyduje kolejność przybycia na metę (pl. Czarnieckiego) i oddanie 

wypełnionej Karty Zawodnika (wykonanie wszystkich zadań) . 

 2. Drugie i trzecie miejsce zajmą Zespoły, które odpowiednio jako drugi i trzeci zakończą Grę. 

 3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 20 czerwca 2013 r. nie później  

niż o godz. 14.00 na mecie Gry. 

 

  

 § 4. Nagrody 

 

 1. Nagrodą główną dla zwycięskiego Zespołu są nagrody rzeczowe. 

 

 2. Nagrodą dla Zespołu, który zajmie II miejsce są nagrody rzeczowe. 

 

 3. Warunkiem odbioru nagrody głównej jest: 

 

 3.1. wygranie przez Zespół Gry zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,  

w tym zgodnie z postanowieniami §3. 

  

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie I LO (Piotrków Trybunalski al. Kopernika 1)  

i na stronie internetowej www.chrobry1lo.pl 

 

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

w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.  

 

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn. 
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