REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
pt. :"Kalisz – miasto bliskie sercu, a nieznane"
GRA JEST ORGANIZOWANA W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA MIASTA KALISZA
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KALISZA
§ 1. Organizator
Organizatorem Gry jest Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra miejska adresowana jest do uczniów klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz klas
gimnazjalnych.
2. W Grze uczestniczą drużyny 3 – 10 osobowe, zgłoszone przez nauczyciela – opiekuna
grupy. (z jednej szkoły można zgłosić dowolną ilość drużyn)
3. Gra Miejska - konkurs drużynowy odbędzie się 19 czerwca 2018 r.
Zbiórka uczestników o godz. 9:00

w bazie tzn. na boisku Szkoły Podstawowej Sióstr

Nazaretanek. Przewidywany czas pobytu na trasie 9:30-12:30
4. Rozpoczęcie rywalizacji poprzedzi wyjaśnienie jej zasad oraz kryteriów punktowania.
Gramy FAIR PLAY!
5. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom zagadnień związanych z historią, kulturą
i sztuką Kalisza oraz dobra, pełna niespodzianek zabawa
6. Udział w Grze jest bezpłatny.
7. Każda z drużyn otrzyma pakiet startowy: kopertę z kartą zadań, mapkę i niezbędnymi
materiałami źródłowymi i informacyjnymi.
8. Zadaniem uczestników Gry jest wykonanie zadań zawartych w karcie i dostarczenie ich do
bazy.
9. Uczestnicy/ drużyny zaopatrują się w swoim zakresie w niezbędnik:
 Niezbędnik uczestnika: metrowy sznurek, 1 owoc, 1 świeży ogórek, lupa, latarka,
łyżeczka, smartfon, przybory do pisania, notesik, 0,5 l wody.
 Niezbędnik drużynowy: apteczka, słownik polsko – rosyjski/rosyjsko – polski.
10. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Obowiązują zasady ruchu drogowego
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Opiekunowie grup odpowiadają za bezpieczeństwo
podlegających im uczniów przez cały czas trwania Gry.
11. Organizator zapewnia

ubezpieczenie NW dla uczestników ale nie zapewnia opieki

medycznej na miejscu dla osób uczestniczących w Grze.

§ 3. Zgłoszenia i informacje ogólne
1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny na załączonej przez organizatora karcie
zgłoszenia, w terminie do 25.05.2018 r.
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia można:
 przekazać osobiście w sekretariacie SP Sióstr Nazaretanek, ul Harcerska 1,
 wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul Harcerska 1, 62 – 800 Kalisz,
 zeskanować i wysłać drogą mailową na adres: kalisz.nazaret.szkola@gmail.com
3. Wzięcie udziału w Grze oznacza, że uczestnik/jego rodzic wyraża zgodę na:
 przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb gry
 opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych
oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku,
imienia i nazwiska uczestnika.
4. Każdy

uczestnik

przed

wyruszeniem

na

trasę

otrzymuje

pamiątkowy

znaczek

okolicznościowy, każdy opiekun znaczek turystyczny - edycja limitowana, a każda z drużyn
okolicznościowy transparent.
5. Każdej z drużyn zostanie przydzielony asystent live.
6. Odbierając pakiet startowy, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że
zapoznali się z jej regulaminem.
§ 4. Zakończenie Gry
1. Po przybyciu wszystkich grup do bazy i przekazaniu Organizatorowi wypełnionych kart
zapraszamy na krótki oddech i poczęstunek. W międzyczasie nastąpi podliczenie punktów i
wyłonienie zwycięzców.
2. Dla każdego z uczestników Gry przewidziane są dyplomy, niespodzianki, upominki, a dla
trzech drużyn zwycięskich - nagrody.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
3. W załączeniu: karta zgłoszenia
4. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem: tel.: 62-502 55 01

