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REGULAMIN GRY HISTORYCZNEJ 
„TROPAMI NIEPODLEGŁEJ” 

3 MAJA 2022 r. 
 

§ 1. Uczestnicy 
 
1 Gra adresowana jest dla osób w każdym wieku, a w szczególności dla całych rodzin, jako że zadania 

są dostosowane dla osób w różnym przedziale wiekowym. 
2 Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie, ale które 

ukończyły 6 lat (dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest: 
2.a udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią lub 
2.b udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z 

postanowieniami ust. 3-5 poniżej. 
3 Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w 4-osobowe Zespoły (dalej „Zespół”). Zespoły 

obowiązują następujące zasady: 
3.a w każdym Zespole musi znaleźć się przynajmniej jeden uczestnik w wieku 6-16 lat, 
3.b jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu, 
3.c uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze, 
3.d uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

4 Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób 
niepełnoletnich uczestniczących w Grze. 

5 Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 
lub prawnych opiekunów na udział w Grze, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu i dostarczyć ją przedstawicielowi Organizatorów osobiście w miejscu 
startu Gry, przed jej rozpoczęciem. 

 
§ 4. Zasady Gry 

 
1 Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 
2 Szacunkowy czas udziału Zespołów w Grze to 1 godzina. 
3 Gra ma charakter historyczno-przygodowy i nawiązuje do historii Polski w okresie od Rozbiorów 

Polski do I Wojny Światowej. Zadaniem Uczestników Gry będzie zgromadzenie jak największej 
liczby punktów. Zadania będą dostępne w punktach Gry na obszarze Parku Pólnocnego 
wskazanych przez Organizatora (zaznaczone na mapie Gry, którą Uczestnicy otrzymają na starcie). 
Zespół sam ustali trasę Gry i sam wybierze zadania, które chce wykonać. Szczegóły Gry, jej 
mechanizm, szczegóły realizacji zadań zostaną przekazane Uczestnikom przed jej rozpoczęciem. 

4 Podczas Gry Zespół musi przejść 8 stanowisk Gry, przy których będą czekały na nich postacie 
historyczne (dalej „Aktorzy”) wraz z zadaniami do wykonania, za których rozwiązanie otrzymają 
punkty wg poniższych zasad: 

4.a przy każdym stanowisku będzie można zdobyć maksymalnie 10 pkt., 
4.b na stanowiskach będą do rozwiązania trzy rodzaje zadań: historyczne, 

wojskowo/logiczne i sprawnościowe. 
4.c łączna liczba punktów jaką może zdobyć jeden Zespół wynosi 90 pkt. 
4.d po rozwiązaniu zadania punkty są zapisywane na Karcie Gry, którą Zespoły otrzymają 

na starcie. 
5 Gra rozpocznie się uruchomieniem stanowiska startowego o godz. 16:30. Miejsce rozpoczęcia Gry 

to Park Północny w Jedlinie-Zdroju. 
6 Na starcie Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Gry, mapę Gry. 
7 Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania muszą poruszać się wyłącznie pieszo. 
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8 Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem. 
9 Za wykonanie zadań podczas Gry Zespoły będą otrzymywać punkty wpisywane do Karty Gry. Celem 

Zespołu jest zdobycie jak największej liczby punktów za wykonane zadania. 
10 Kolejność wykonywania zadań przez Zespół jest dowolna. 
11 Gra kończy się o godz. 18:30. Do tej godziny Zespoły zobowiązane są oddać Kartę Gry na mecie 

Gry. Za każdą minutę spóźnienia Zespół otrzymuje 1 pkt karny. Po godz. 19:00 Karty Gry nie będą 
przyjmowane. 

12 W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad 
fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie 
Gry Organizator ma prawo odebrania Zespołowi Karty Gry i wykluczenia Zespołu i wszystkich jego 
członków z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

 
§ 5. Wyłanianie zwycięzców 

 
1 Gra toczy się na punkty. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołów jest liczba zdobytych 

punktów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja Zespołu). 
2 Wygrywa Zespół, który zakończy Grę z największą łączną liczbą punktów, a drugie i trzecie miejsce 

zajmują kolejno Zespoły, które uzyskają kolejną liczbę punktów. 
3 W przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów o kolejności zdecyduje dogrywka w postaci 

serii pytań. 
4 Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi na scenie muszli koncertowej w Parku 

Północnym w Jedlinie-Zdroju ok godz. 19:30. 
 

§ 6. Nagrody 
 
1 Nagrodzone zostaną 3 najlepsze Zespoły. Pozostałe zespoły otrzymają upominki. 
2 Warunkiem odbioru nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej jest wystąpienie na scenie podczas 

ogłoszenia wyników. 
3 Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. 

Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną 
nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 

4 W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w ust. 4 pkt., 
prawo do nagrody wygasa. 

5 Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. Nagrody, 
które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym § 6 
Regulaminu, przepadają. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

 
1 Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora na stronie internetowej 

www.ckjedlina.pl. 
2 W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
3 Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, 

wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze. 


