REGULAMIN GRY TERENOWEJ
„KOZIM SZLAKIEM NA WYPASIE”
I PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra terenowa pod tytułem „KOZIM SZLAKIEM NA WYPASIE”
2. zwana dalej Grą, odbędzie się 27.05.2017 roku.
3. Gra organizowana jest przez Gminę Dobczyce, Stowarzyszenie KAT Dobczyce oraz
Grupę Nieformalną uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum w Dobczycach wspierane
przez Kalejdoskop Partnerstwa, który jest realizowany w ramach Programu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności - Lokalne Partnerstwa PAFW.
4. Gra odbędzie się w mieście Dobczyce, na określonym przez Organizatora obszarze.
5. Gra ma formułę otwartą. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Grze za
zgodą osób dorosłych (formularz nr 1 – zgoda opiekuna do pobrania ze strony
www.dobczyce.pl )
6. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
7. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych Gra zostaje odwołana. O
odwołaniu Gry i nowym terminie Organizator poinformuje poprzez stronę
www.dobczyce.pl
II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Gra odbywać się będzie w dziesięciu turach w półgodzinnych odstępach czasu. Start
pierwszej grupy o godz. 9:00, start ostatniej grupy o godz. 13:30.
2. W Grze mogą wystartować drużyny liczące nie mniej niż 4 osoby(w tym jedna osoba
powyżej 18 r.ż.) i nie więcej niż 10 osób lub osoby indywidulanie. Mile widziane
rodziny. W przypadku osób indywidulanych grupa wyrusza po zgłoszeniu się min. 4
osób na daną godzinę.
3. W przypadku zgłoszenia drużyn liczących mniej niż 10 osób, Organizator zastrzega
sobie prawo do łączenia grup.
4. Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową (scygan@dobczyce.pl) do dnia
25.05.2017 w punkcie rejestracji uczestników.
5. Punkt rejestracji uczestników będzie się znajdował przy budynku pod adresem Rynek
21 w Dobczycach.
6. Zgłaszając drużynę należy podać jej liczebność oraz skład osobowy (formularz nr 2 –
skład drużyny do pobrania ze strony www.dobczyce.pl
7. Maksymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 10. O udziale w Grze
decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc w dniu Gry.
9. W momencie startu każda z drużyn otrzymuje ulotkę z opisem gry, zawierającą spis
wskazówek umożliwiających dotarcie do określonych punktów.

10. Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.
11. Każda osoba może brać udział w zabawie tylko w jednej drużynie.
12. Drużyna, która ukończy Grę otrzymuje los, który bierze udział w losowaniu nagród.
13. Losowanie nagród odbędzie się miedzy godziną 16 a 16.30 podczas imprezy „Wypas
w Dobczycach” przy Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym.
14. Nagrody będą losowane wśród drużyn, które ukończą grę.
15. Drużynie, która ukończyła grę przysługuje jeden los.
16. Dodatkowy drugi los zostaje przydzielony drużynie za prawidłowe odgadnięcie hasła.
17. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody po trzykrotnym wywołaniu
nagroda przepada.
III PRZEPISY KOŃCOWE
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do
czasu startu Gry.
3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników Gry opieki medycznej ani
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie
zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
5. Podanie danych osobowych drużyny oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Grze.
6. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:
a) potwierdzeniem, że każdy z członków drużyny (uczestników) zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie;
b) wyrażeniem przez każdego z członków drużyny (Uczestników) zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);
c) wyrażeniem przez każdego z członków drużyny (Uczestników) zgody na
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, oraz imienia i nazwiska Uczestnika w
przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.
d) wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie swego wizerunku na zdjęciach wykonanych
w trakcie gry. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na www.dobczyce.pl zdjęciach
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

