
 

 

 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ  

Boski Taczanowski  
 

 

1. Organizatorem gry terenowej jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10,  

23-114 Piotrków Drugi. 

2. Gra terenowa organizowana jest w ramach zadania „Boski Taczanowski”.  

3. Wydarzenie odbędzie się dnia  31 sierpnia 2019 roku. 

4. Gra odbędzie się na terenie Gminy Jabłonna we wsi Piotrków. Miejsce startu i meta gry to 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna.  

5. Godzina rozpoczęcia gry to: 10.00 (wówczas drużyny wyruszają w teren). Uczestnicy mają 

obowiązek przybyć na start o 9.45. Czas trwania gry zależy od szybkości uczestników, 

przewidziany jest na ok. 2,5 godz. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce startu. 

7. Udział w grze jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Osoby, które nie ukończyły  

18. roku życia mogą wziąć udział w grze tylko z udziałem i opieką osoby pełnoletniej lub za 

zgodą rodzica/opiekuna prawnego.  

8. Przewidziana liczba miejsc: 100, około 15 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Zgłoszeń drużyny (do 6 osób) lub osoby można dokonywać telefonicznie  

pod nr tel.: 510-121-996 (Anna Pilch), podając: imię i nazwisko lub nazwę drużyny i jej skład, 

wiek uczestnika/uczestników,  imię i nazwisko opiekuna (w przypadku udziału osób 

niepełnoletnich) telefon kontaktowy do uczestnika/opiekuna lub lidera drużyny.  

10. Zgłoszeń można dokonywać w terminie od 21.08.2019 do 29.08.2019 .  

11. W związku z poruszaniem się podczas gry po drogach publicznych, korzystaniem z miejsc 

ogólnie dostępnych uczestnicy (pełnoletni opiekun drużyny) zobowiązują się do poszanowania 

miejsc, kulturalnego zachowania się podczas przebiegu wydarzenia oraz do zadbania  

o bezpieczne, przepisowe poruszanie się po drogach. Organizator nie ma możliwości 

czuwania nad bezpieczeństwem osób poruszających się po drodze. 

12. Gra terenowa to rodzinne wydarzenie, podczas którego zgłoszone drużyny (do 6 osób) lub 

uczestnicy losowo połączeni w drużyny przez Organizatora rozwiązują zagadki i odpowiadają 

na pytania umieszczone na karcie gry, spacerując po wyznaczonym przez otrzymaną mapę 

terenie i spotykając animatorów animujących poszczególne punkty gry – ogrywających scenki, 



wyznaczających zadania do wykonania itp. Celem działania jest znalezienie wszystkich 

punktów na mapie i rozwiązanie wszystkich zagadek, odpowiedź na wszystkie pytania  

i dotarcie do miejsca finałowego spotkania.  

13. Zadanie nie jest konkursem, jest formą spędzenia wspólnie czasu i ma walory edukacyjne – 

tematem gry, tj. zagadek i zadań będzie osoba Władysława Taczanowskiego. 

14. W przypadku rezygnacji z udziału w grze przed jej rozpoczęciem, w trakcie jej trwania, 

zaistnieniu trudnych sytuacji w jej trakcie, drużyny zobowiązane są do poinformowania 

organizatorów o sytuacji pod numerem: 510-121-996. 

15. Organizator zapewnia uczestnikom: karty zadań, mapę, dyplomy udziału, poczęstunek na 

zakończenie oraz napoje.  

16. Zgłaszając udział w grze i biorąc w niej udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

Regulaminu i akceptuje jego treść.  

17. Zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (w tym na wykonywanie  

i publikowanie zdjęć – administratorem danych osobowych jest Organizator gry. Wizerunek 

wykorzystany może być wyłącznie w celach promocyjnych Organizatora.  

18. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


