REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„DROGA DO NIEPODLEGŁEJ”
WŁADYSŁAWOWO, 11 LISTOPADA 2015 r.
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem gry miejskiej „Droga do Niepodległej” (zwanej dalej „Grą”) jest Centrum Kultury,
Promocji i Sportu we Władysławowie oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku (zwani
dalej „Organizatorem”).
§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona 11 listopada 2015 r. w godz. 12:00 – 14.30 na terenie
Władysławowa.
2. Celem Gry jest zaakcentowanie Święta Niepodległości oraz prezentacja Rady Państw Morza
Bałtyckiego. Jest nim również popularyzacja rekreacji na świeżym powietrzu połączonej ze zdrową
rywalizacją.
3. Gra składa się z 11 etapów. Pominięcie jakiegokolwiek z nich uniemożliwi ukończenie Gry.
4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Uczestnika lub Zespołu (liczącego 2-4 osoby). Każda
z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział
w Grze. Organizatorzy nie zapewniają osobom uczestniczących w Grze opieki medycznej.
5. By móc wziąć udział w Grze, każdy Uczestnik / Zespół powinien posiadać urządzenie mobilne
(smartfon, tablet) z zainstalowaną aplikacją do skanowania i czytania kodów QR.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze wyłącznie pod okiem opiekunów (w tej sytuacji
opiekun musi być jednym z członków Zespołu), w przeciwnym razie powinny posiadać pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu.
7. Rejestracja Uczestników / Zespołów odbędzie się w dniu imprezy w godz. 12:00 – 12:30 przed
Urzędem Miejskim we Władysławowie.
8. Każdy Uczestnik / Zespół otrzyma Kartę Uczestnictwa, która zawierać będzie część wskazówek,
miejsce na skompletowanie hasła oraz plan miejscowości.
9. Start Uczestnika / Zespołu następuje bezpośrednio po rejestracji i otrzymaniu Karty
Uczestnictwa, między godziną 12:00 a 12:30.
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10. Gra kończy się 11 listopada 2015 r. o godz. 14:30. Do tej godziny Uczestnicy / Zespoły
zobowiązane są zdać Karty Uczestnictwa na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest
równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika / Zespołu z końcowej klasyfikacji. Zdanie Karty
Uczestnictwa na mecie oznacza zakończenie Gry przez Uczestnika / Zespół.
11. Uczestnicy / Zespoły odnajdywać będą informacje oraz wskazówki (w postaci kodów QR),
które prowadzić będą do kolejnych etapów Gry oraz pozwolą odgadnąć finałowe hasło.
12. W przypadku trudności ze znalezieniem danego etapu lub rozszyfrowaniem danej wskazówki,
Uczestnik / Zespół może skorzystać z „koła ratunkowego” i poprosić o telefoniczną podpowiedź.
Każdy Uczestnik / Zespół ma do dyspozycji 3 takie koła. Każde niewykorzystane koło ratunkowe
jest przeliczane na 2 dodatkowe punkty na mecie Gry. Punkty te przelicza się następnie na minuty,
i odejmuje od końcowego czasu Uczestnika / Drużyny.
13. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo.
14. W przypadku naruszenia przez Uczestnika / Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad
fair play, utrudniania zabawy innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie
Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry.
15. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim - prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
16. Poprzez wypełnienie Karty Uczestnictwa Gracze wyrażają zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Gry,
- opublikowanie na stronach internetowych Organizatora i materiałach prasowych wizerunku
i nazwisk uczestników, a w szczególności zwycięzców Gry.
17. Odbierając Kartę Uczestnictwa, Uczestnicy / Zespoły zgadzają się na warunki Gry
i potwierdzają, że zapoznały się z jej Regulaminem.
§ 3. Zwycięzcy
1. O wygranej decyduje poprawne odgadnięcie finałowego hasła. Wygrywa Uczestnik / Zespół,
który dokona tego w najkrótszym czasie, licząc od momentu startu.
2. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2015 r. nie później niż o godz.
15.00, na mecie Gry.
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§ 4. Nagrody
1. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.
2. Warunkiem odbioru nagród jest:
- zgłoszenie się Uczestnika / Zespołu na metę Gry w dniu 11 listopada 2015 r. do godz. 14.30,
- zwycięstwo Uczestnika / Zespołu w Grze zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie, w tym zgodnie z postanowieniami § 3,
- okazanie do wglądu dowodu tożsamości.
3. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (84-120 Władysławowo, ul. Hallera
19) i na stronie internetowej www.wladyslawowo.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z niniejszym regulaminie bez
podania przyczyny.
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