
 

Gra Miejska „Białystok – w TO się gra” 

REGULAMIN 

  

 

ORGANIZATORZY GRY MIEJSKIEJ  

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej 

 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 

 

UCZESTNICY GRY 

 

1. W Grze mogą wziąć udział uczniowie klas IV−VI szkół podstawowych z miasta Białegostoku 

(zwani dalej Zespołami).  

2. Każdy Zespół powinien posiadać opiekuna, który sprawuje opiekę nad Zespołem w trakcie 

trwania gry. 

3. Uczestnicy powinni być w ogólnym dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 

Organizator nie zapewnia opieki medycznej Uczestnikom. 

4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Uczestnicy powinni zachować szczególną 

ostrożność, zwłaszcza przy przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, oraz uszanować charakter 

miejsca, w którym muszą zrealizować zadania (świątynie).  

 

WARUNKI I ZASADY GRY 

 

1. Gra odbędzie się we czwartek 8 czerwca 2017 r. w godz. 10.00−13.30 w Białymstoku.  

2. Gra zaczyna się i kończy w siedzibie Organizatora.  

3. Warunkiem udziału w Grze jest dostarczenie Organizatorowi karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) 

oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich uczestników w Grze 

(Złącznik nr 2). Zgłoszenia należy przesłać drogą e-mailową mojbialystok2017@gmail.com                    

lub złożyć osobiście w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej.  Rejestracja trwa do                   

15 maja 2017 r.  

4. W Grze uczestniczą 4-osobowe zespoły wraz z opiekunem szkolnym. 

5. Każdy zarejestrowany zespół przed rozpoczęciem Gry otrzyma: kartę Gry, torby z logo oraz 

identyfikatory. 

6. Każda karta Gry zostanie oznaczona numerem przypisanym do konkretnego Zespołu – takim 

samym, jak na identyfikatorze.  

7. Organizator określa sposób przemieszczania się uczestników w trakcie Gry. Uczestnicy poruszają 

się wyznaczonymi  przez Organizatora  trasami wyłącznie pieszo. 

8. Punkty w Grze można zdobywać, odnajdując wskazane w Karcie Gry obiekty oraz rozwiązując 

zadania zawarte w Kartach Obiektu. Zadania do kart Gry wydawać będą  osoby wyznaczone 
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przez Organizatora, zwane PILOTAMI (osoby te będą posiadały identyfikator z napisem 

PILOT). 

9. Warunkiem poprawnego zakończenia Gry jest odnalezienie obiektów wskazanych w Karcie Gry, 

rozwiązanie zadań przypisanych do danego obiektu, skompletowanie wszystkich kart wydawanych 

przez PILOTÓW oraz dostarczenie ich do siedziby Organizatora najpóźniej do godz. 13.30 w dniu       

8 czerwca 2017 r.  

10. O przyznaniu nagród będzie decydowała ogólna liczba zdobytych przez Zespół punktów oraz czas 

wykonania zadań. 

11. Oceny poprawności wykonania zadań dokonuje komisja powołana przez Organizatora. Decyzje 

komisji są ostateczne. 

12. Zespół zostanie zdyskwalifikowany (Karta Gry nie weźmie udziału w zliczaniu punktów),                      

a tym samym utraci możliwość zdobycia jednej z nagród w następujących przypadkach: 

a) Karta Gry zostanie dostarczona do ZSK po godz. 13.30 dnia 8 czerwca 2017 r.; 

b) Zespół nie dostarczy kompletnej Karty Gry i  wszystkich Kart Obiektu; 

c) Zespół  dostarczy Kartę Gry z innym numerem niż ten widniejący na identyfikatorze; 

d) Zespół zgubi Kartę Gry; 

f) Karty Gry ulegną zniszczeniu na tyle poważnemu, że wykluczy to możliwość jej odczytania                      

i zliczenia punktów; 

g) Uczestnik  naruszy Regulamin, złamie zasady fair play, utrudni Grę innym uczestnikom. 

      

Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Zespołu jest ostateczna. 

 

NAGRODY 

 

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2017 r. ok. godz. 14.00 w siedzibie 

Zespołu Szkół Katolickich po zakończeniu Gry przez wszystkie biorące w niej udział Zespoły. 

2. Trzy najlepsze drużyny otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora w zależności 

od zajętego miejsca. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Rejestrując się do udziału w Grze, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

jego danych osobowych w celu organizacji i właściwego przebiegu Gry Miejskiej – „Białystok −             

w  TO się  gra” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 

poz. 883). 

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

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku 

 

               



Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA ZESPOŁU UCZESTNICZĄCEGO  

W  GRZE MIEJSKIEJ „BIAŁYSTOK − W TO SIĘ GRA”  

 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie jej do organizatora. 

Nazwa i adres szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane uczestników: 

Lp. Imię i nazwisko członka zespołu klasa 

1   

2   

3   

4   

 

3. Dane opiekuna zespołu 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………… 

Telefon i  e-mail  ………………………………………………………..………………………..……… 

 

 

 

…………………………………………. 

(czytelny podpis opiekuna zespołu) 

  



Załącznik nr 2 

 

ZGODA  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ  2017 „BIAŁYSTOK − W TO SIĘ GRA”  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na  udział ………………………...…………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół 

Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia Grze Miejskiej – „Białystok − w TO się gra”, która 

odbędzie się w dn. 8 czerwca 2017 r. w godz. 10.00−13.30 w Białymstoku. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na:  

 − przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Gry Miejskiej  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 

(Dz. U. nr 133 poz. 883); 

−  fotografowanie i publikowanie wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatorów, profilu 

Zespołu Szkół Katolickich na portalu społecznościowym, w gazetce szkolnej, a także w materiałach 

reklamowych oraz w prasie, radiu, telewizji w celu promocji działalności Szkoły. 

 

……………………………………………..  ……………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)    (numer telefonu rodzica/opiekuna) 

 

Oświadczam również, że obecny  stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie w Grze Miejskiej − 

„Białystok − w TO się gra” w dniu 8 czerwca 2017.  

 

Białystok, dn. ………………..                       ………………………………….            

                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


