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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ   Białystok „ W To się gra”   

 

§ 1. ORGANIZATOR GRY 

1. Organizatorem Gry Miejskiej –Białystok „W To się Gra” (zwanej dalej Grą), jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Białostockiej  (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Katolickich przy ul. 

Kościelnej 3, 15-087 Białystok, tel. 85  7435728 

§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE 

1. W Grze mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych klas 4-8 (zwani dalej Uczestnikami/ Zespołami). Z każdej 

szkoły można zgłosić 2 zespoły: jeden z klas 4-6 drugi z klas 7-8. 

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

3. 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).  

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY GRY 

I. WARUNKI GRY 

1. Gra odbędzie się we  czwartek 23 maja 2019 r. w Białymstoku w godz. 12.00-14.00. 

2. Gra zaczyna się i kończy w siedzibie Organizatora.  

3. Warunkiem udziału w Grze jest posiadanie Karty Gry, identyfikatora  oraz dostarczenie Organizatorowi Kart 

Zgłoszeń i zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich uczestników w Grze (zob. załącznik 

Nr 1 do Regulaminu).  

4. Warunkiem otrzymania Karty Gry   jest rejestracja telefoniczna pod numerami 663-491 668  lub 660-571-494 lub  

osobista w ZSK. Rejestracja trwa do 20 maja 2019r. i w dniu odbywania Gry 23 maja 2019 r. 

5. W Grze uczestniczą 4-osobowe zespoły wraz z opiekunami  szkolnymi-( jeden zespół jeden opiekun) 

6. Każdy zespół, po zarejestrowaniu otrzyma: 

a) Kartę Gry;    b) identyfikator. 

7. Każda Karta Gry zostanie oznaczona numerem przypisanym do konkretnego Zespołu – takim samym, jak na 

identyfikatorze.  

8. Karty Gry oraz identyfikatory  będą wydawane w dniu odbywania się Gry, 23 maja  2019 r. od godziny 12.00 tylko 

zgłoszonym uprzednio Zespołom  siedzibie Organizatora. 

9. Gra rozpocznie się po wydaniu Kart Gry wszystkim zarejestrowanym Zespołom i po oficjalnym ogłoszeniu przez 

Organizatora rozpoczęcia Gry co nastąpi w budynku ZSK. 

10. Organizator określa sposób przemieszczania się Uczestników  w trakcie Gry. Uczestnicy poruszają się 

wyznaczonymi  przez Organizatora  trasami wyłącznie pieszo. 

II. ZASADY GRY 

1. Warunkiem poprawnego zakończenia Gry jest odnalezienie  Obiektów wskazanych w Karcie Gry oraz rozwiązanie 

zadań jakie są przypisane do każdego obiektu, skompletowanie wszystkich kart obiektu wydanych przez PILOTÓW 

oraz  dostarczenie ich do siedziby Organizatora najpóźniej o godz. 13.45 w dniu 23 maja 2019 r.  

2. O przyznaniu nagród będzie decydowała ogólna liczba zdobytych przez Gracza punktów oraz czas wykonania zadań. 

3. Punkty w Grze można zdobywać odnajdując wskazane w Karcie Gry Obiekty oraz rozwiązując zadania zawarte w 

Kartach Obiektu. 

4. Decyzja Organizatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna. 

5. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany (Karta Gry nie weźmie udziału w zliczaniu punktów), a tym samym utraci 

możliwość zdobycia jednej z nagród w następujących przypadkach: 
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a) Karta Gry zostanie dostarczona do ZSK po godz. 13.45 dnia 23 maja 2019 r.; 

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

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

d) Uczestnik dostarczy Kartę Gry z innym numerem, niż ten, który został przypisany do jego Zespołu w chwili 

wydawania Karty Gry; 

e) Uczestnik 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 

6. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna. 

 

§ 4. NAGRODY 

1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2019 r. ok. godz. 14.15 w siedzibie ZSK po 

zakończeniu zadań przez wszystkie biorące w Grze Zespoły. 

2. Nagrody otrzymają 3 pierwsze zespoły  z największą liczbą punktów. 

 

§ 5. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA  GRY MIEJSKIEJ „BIAŁYSTOK W TO SIĘ GRA”  
 

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

1. Nazwa i adres szkoły 

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

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

2. Dane uczestników: 



3 

 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………..… ……………………….. 

3. Dane opiekuna szkolnego 

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

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

 

 
…………………………………………………………… 

czytelny podpis osoby zgłaszającej 
 
 

ZGODA  RODZICÓW  NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ  2017 „BIAŁYSTOK- W TO SIĘ GRA” I PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia) 

w organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej  Grze Miejskiej – „Białystok-  w 

To się gra” w dn. 23 maja 2019 r. w godz. 12.00-14.30, która odbywa się w przestrzeni miejskiej; 

1)TAK / NIE* 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); 

2)TAK / NIE* opublikowanie na stronie internetowej www.srkab.org.pl wizerunku dziecka; 

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

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

 

Jednocześnie oświadczam, że obecny  stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie w Grze Miejskiej –– 

„Białystok-  w To się gra” w dniu 23 maja 2019. 

Białystok, dnia ………………..   ………………………………….            

           czytelny podpis rodzica/opiekuna 

* Niepotrzebne skreślić.  

 

 

 
 

 


