Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.:
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych,
dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć
inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Regulamin gry miejskiej „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko”

Organizator i realizator gry
1. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej
2. Realizator: ACTIGRA Group
3. Współpraca: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Promocji w Nowym Brzesku,
4. Patronat: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Krzysztof Madejski
Termin i Miejsce gry:
1. Data: 1 czerwca 2019 roku (sobota)
2. Miejsce: miasto Nowe Brzesko, Hebdów
3. Godzina: 14:30-16:30 (17.00)
Uczestnicy
1. Uczestnikami gry miejskiej mogą być dzieci i młodzież, które w dniu gry ukończyły 8 rok
życia oraz osoby dorosłe. Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody ich
prawnych opiekunów.
2. Uczestnicy gry działają w drużynie składającej się z 3 lub 4 osób. Minimum jeden
uczestnik każdej drużyny musi być pełnoletni. Gdy w drużynie jest dwóch uczestników w
wieku poniżej 16 roku życia dopuszczalny jest udział czwartej osoby.
3. Gra zaplanowana jest dla maksymalnie 20 (dwudziestu) drużyn.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie gry zasad bezpieczeństwa
wynikającego z przepisów Kodeksu Drogowego – Prawa o Ruchu Drogowym.
5. Uczestnicy gry zobowiązani są do realizacji instrukcji gry oraz wykonywania poleceń
animatorów podczas gry.
6. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny.
Strona | 1

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.:
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych,
dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć
inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

7. Pełnoletni uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i ryzyko, a nieletni
uczestnicy na podstawie pisemnej zgody ich prawnych opiekunów.

Zgłoszenie udziału w grze
1. Zgłoszenie udział odbywa się przez przesłanie zgłoszenia na adres email: mgckip@nowebrzesko.pl
2. Każda drużyna w formularzu zgłoszeniowym podaje:
 Charakterystyczną nazwę drużyny składającą się z nie więcej niż 4 wyrazów
 Imiona członków drużyny z rokiem urodzenia
 Telefon kontaktowy do lidera grupy (pełnoletnia osoba)
3. Zgłoszeń udziału w grze można dokonywać w terminie od 21 do 30 maja 2019 r.
4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i charakter gry miejskiej, decyduje kolejność
zgłoszeń. Organizator gry poinformuje w dniu 31 maja 2019 roku zgłoszone drużyny o
ich zakwalifikowaniu do udziału w grze w dniu 1 czerwca 2019 roku. W przypadku
rezygnacji drużyny lub nie stawieniu się w wyznaczonym dniu gry miejskiej,
przewidywana jest możliwość zapisu innej drużyny tylko na zwolnione miejsce. W tym
przypadku zapisy możliwe są jeszcze w dniu 1 czerwca 2019 roku przed startem gry
miejskiej o godz. 14.00.
5. Każdy niepełnoletni uczestnik drużyny przed rozpoczęciem udziału w grze miejskiej
musi przedłożyć na Starcie Gry wydrukowane i podpisane przez jego prawnych
opiekunów oświadczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego do uczestnictwa w grze,
akceptacja regulaminu gry miejskiej).
6. Każdy pełnoletni uczestnik gry zobowiązany jest dostarczyć podpisane samodzielnie
załączone do niniejszego regulaminu oświadczenia (zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, akceptacja regulaminu gry miejskiej).
7. Informujemy, że gra miejska „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko” organizowana jest
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej. Wyżej wymienione zadanie
współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu
grantowego pt.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w
tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez
organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”
realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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8. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców gry
miejskiej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej.
9. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu) przetwarzane
będą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jedynie w celu przeprowadzenia gry
miejskiej „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko”. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w grze miejskiej. Niepodanie lub podanie
niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim
udziału. Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z przebiegu
wydarzenia jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w grze
miejskiej, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia
wizerunku zwycięzcy na naszej stronie internetowej lub na fanpage’u Facebook. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w grze. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
Zasady gry
1. Gra rozgrywana jest na terenie Nowego Brzeska i Hebdowa.
1. Start Gry zaplanowany jest na Pikniku Miejskim.
2. Uczestnicy na podstawie otrzymanych na starcie materiałów muszą odnaleźć na trasie gry
8 (osiem) Stanowisk Gry obsługiwanych przez Animatorów oraz wykonać powierzone
im Zadania.
3. Limit czasu przeznaczony na wykonanie wszystkich zadań wynosi 150 minut. Limitu nie
można przekroczyć. Przekroczenie tego czasu oznacza, że drużyna nie będzie
klasyfikowana w łącznej klasyfikacji gry.
4. Ukończenie gry wymaga dotarcia na Metę gry znajdującą się na Pikniku Miejskim.
5. Przekroczenie limitu czasu gry oznacza, że drużyna nie będzie klasyfikowana w łącznej
klasyfikacji gry.
6. Optymalny czas gry wynosi około od 90 do 120 minut.
Punktacja:
1. Drużyny zdobywają punkty na Stanowiskach Gry obsługiwanych przez animatorów.
2. Wykonanie każdego zadania ocenianego przez Animatora punktowane jest w skali od 1
do 10 pkt.
1. W trakcie gry drużyna zobowiązana jest działać razem. Rozdzielanie się jest
niedozwolone.

Strona | 3

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.:
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych,
dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć
inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

2. Nieobecność drużyny na którymkolwiek Stanowisku Gry lub niewykonanie zadania na
Stanowisku Gry jest równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny w klasyfikacji wyników
gry.
3. Na jednym Stanowisku Gry zadanie mogą wykonywać tylko dwie drużyny jednocześnie.
Klasyfikacja:
1. Główny kryterium klasyfikacji jest łączna ilość punktów uzyskanych przez drużynę w
trakcie realizacji gry.
2. Drużyny, które w klasyfikacji zajmą miejsce pierwsze, drugie i trzecie otrzymają
atrakcyjne nagrody. Dla pozostałych uczestników realizator gry zapewni pamiątkowe
dyplomy.
3. W przypadku zajęcia ex aequo jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji gry
poprzez uzyskanie w trakcie gry takiej samej ilości punktów, drugim kryterium
klasyfikacji jest suma wieku trzech najstarszych osób w drużynie. Przy obliczeniach brany
jest pod uwagę wyłącznie rok urodzenia. W takim przypadku wygrywa drużyna, której
suma wieku jest mniejsza.
4. Trzecim kryterium rozstrzygnięcia ex aequo jest czas pokonania trasy gry od Startu do
Mety.
5. Czas pokonania trasy gry nie jest najważniejszym kryterium. Aby drużyna została
sklasyfikowana musi zmieścić się w ustalonym w Regulaminie limicie czasu gry.
6. Drużyna, która zakończy grę przed przewidzianym limitem czasu nie uzyskuje z tego
tytułu żadnych dodatkowych punktów w klasyfikacji gry.
Przebieg gry i realizacja zadań.
1. Na starcie Gry uczestnicy otrzymają materiały dotyczące realizacji gry.
2. W materiałach Organizator wskazuje drużynie na mapie jedynie pierwsze Stanowisko Gry
obsługiwane przez animatorów. Pozostałe Stanowiska Gry drużyny zaliczają w celu
realizacji zadań w dowolnej kolejności.
3. Po otrzymaniu materiałów do Gry drużyna przystępuje do jej realizacji w celu ukończenia
gry i osiągnięcia Mety Gry.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Gry.
2. Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992
roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi
zmianami).
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3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry.
4. Udział w grze jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani żadnych
innych kosztów.
5. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzygają organizatorzy po
zapoznaniu się ze zdaniami stron sporu. Decyzje organizatorów są ostateczne.
6. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem
warunków i akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Informujemy, że gra miejska „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko” organizowana jest
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej. Wyżej wymienione zadanie
współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu
grantowego pt.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w
tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez
organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”
realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wykaz załączników
 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych;
 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się z regulaminem;
 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w grze miejskiej, przetwarzanie
i publikację danych osobowych;
Załączniki do regulaminu Gry Miejskiej „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko”:
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