REGULAMIN
GRY TERENOWEJ
„POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA”
organizowanej w ramach projektu: Działaj Lokalnie - „Zdrowe dzieci w szczęśliwej gminie”
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra terenowa pod tytułem „POSZUKIWACZE SZCZĘŚCIA" ma charakter
edukacyjny i rekreacyjny.
2. 2.Gra trwać będzie od 05.09.2020r. do 26.09.2020r.
3. Gra ma charakter otwarty tzn. każda zgłoszona rodzina będzie mogła odwiedzić
wskazane miejsca na terenie gminy Radwanice w dowolnym czasie, tak aby zachować
bezpieczeństwo podczas pandemii.
4. Gra jest otwarta dla wszystkich rodzin z Gminy
Radwanice.
5. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
6. 6.Udział w grze jest bezpłatny.
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Celem gry terenowej jest upowszechnianie oraz promowanie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych Gminy Radwanice. Gra służy rozwijaniu kontaktu dzieci oraz dorosłych z
przyrodą i środowiskiem naturalnym, budzeniu świadomości i aktywności ekologicznej,
kształtowaniu postaw współpracy i zaangażowania, rozbudzeniu ciekawości przyrodniczej
wśród uczestników gry. Uczestnicy, którzy wezmą udział w zajęciach terenowych będą mieli
możliwość przeżycia ciekawej przygody. Uczestnictwo w grze umożliwi bezpośredni kontakt z
naturą, jak również poznanie walorów naszej gminy.

2. W Grze mogą wystartować drużyny liczące minimum 2 osoby – dziecko + rodzic.
3. Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową na adres: zdrowe.dzieci2020@o2.pl
III. PRZEBIEG GRY
1. Każda zgłoszona drużyna otrzyma pakiet – mapę z wyznaczonymi miejscami na terenie
gminy Radwanice oraz zadania, które należy wykonać na poszczególnych punktach.
Pakiet startowy będzie można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Radwanicach (budynek dużej szkoły).
2. Drużyny startują z w wybranym przez siebie czasie. Miejsca można odwiedzać w czasie
wyznaczonego terminu. To uczestnicy decydują, w jakim czasie wykonają zadania.
3. Dotarcie zgodnie z mapą do określonych kolejno miejsc będących punktami Gry, a
następnie wykonanie wymaganych zadań skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby
punktów.
4. Korzystanie przez drużyny z Internetu w czasie GRY jest zabronione.
5. Całą trasę drużyna pokonuje w jednym zespole, bez rozdzielania się jej uczestników.
6. Po pokonaniu trasy i wykonaniu zadań przesyła dokumentację zdjęciową lub w pliku
na wskazany adres email do 28.09.2020r.

7.

Weryfikacji wykonanych zadań dokona komisja powołana przez dyrektora ZSP w
Radwanicach.

8.

Po weryfikacji wykonanych zadań zostaną podane wyniki na stronie internetowej szkoły.

9.

O klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych przez drużynę podczas gry.

10. Nagrody główne przyznawane będą za 1,2,3 miejsce oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich
uczestników.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu
startu Gry.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.
3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej i w
informacjach medialnych wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu
odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo osoby
niepełnoletniej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
6. Udział jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego
7. podczas wydarzenia na stronach internetowych i portalach społecznościowych, w celu
promocji ww. projektu.
5. Wzięcie udziału w GRZE stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i
wyrażenia zgody na jego postanowienia.

