Poskwitowskie
Stowarzyszenie Nasze
Błonia

Regulamin gry terenowej "Na tropie skarbów Iwanowic"
1. Gra "Na tropie skarbów Iwanowic" jest grą terenową upowszechniającą wiedzę z zakresu historii i legend
naszego regionu.
2. Cele gry:
a) promocje gminy w powiecie i całej Polsce poprzez pokazanie jak wiele ciekawych miejsc znajduje
się na jej terenie
b) pobudzenie do życia miejsc historycznych zapomnianych przez samych mieszkańców gminy
c) rozwijanie zainteresowań historycznych
d) zapoznanie z bogatą historią regionu
e) zapoznanie z ciekawymi historiami i legendami związanymi z naszym regionem
f)

zdobywanie umiejętności poruszania się w terenie za pomocą mapy papierowej i kompasu

g) aktywizacja dzieci i ich rodzin do wspólnego spędzania czasu poza domem
h) pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej poprzez zainteresowanie osób starszych i młodszych
historią regionu
i)

zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wspólnych spacerów i wycieczek

3. Organizatorem gry jest Poskwitowskie Stowarzyszenie “Nasze Błonia” we współpracy z Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
4. Gra terenowa odbywa się na terenie Gminy Iwanowice, w dniach od 13 sierpnia 2020 r. do 30 września
2020 r.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. Zasady gry:
a) Na terenie Gminy Iwanowice wyznaczono punkty z zadaniami do wykonania.
b) Trasa zakłada 5 punktów głównych. Każdy z nich dotyczy innego sołectwa.
c) Celem graczy jest odwiedzenie wyznaczonych punktów/przystanków na terenie Gminy, które są
związane z wydarzeniami i obiektami historycznymi, posiłkując się informatorem przygotowanym na
potrzeby Gry.
d) Uczestnicy zobligowani są do dokumentowania wykonania zadania poprzez:
•

wykonanie zdjęć i umieszczanie ich na Facebooku w grupie założonej w tym celu. Jej nazwa to:
„Gra terenowa "Na tropie skarbów Iwanowic" 2020”

•

udzielenia odpowiedzi na zadania umieszczone w folderze informacyjnym

e) Gra rozpoczyna się 13 sierpnia 2020 r.
f)

Żeby uczestniczyć w grze należy:

•

zgłosić osobiście swój udział w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach przy ul.
Strażackiej 5

•

zapisać się do grupy zamkniętej na Facebooku, w której należy umieszczać zdjęcia.

•

odebrać od pracownika centrum:
- folder informacyjny z opisem poszczególnych punktów
- podkoszulkę promującą projekt
- kompas
- mapę Gminy Iwanowice

g) Nie obowiązują limity wieku dla graczy.
h) W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny.
i)

W grze można brać udział pieszo, rowerem lub dojeżdżać samochodem.

j)

Grę można rozpocząć w dowolnej chwili od 13 sierpnia do 30 września

k) W grze można brać udział jeden raz
l)

Ilość pakietów jest ograniczona.

7. Nagrody:
a) Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi należy oddać lub okazać do wglądu pracownikowi Gminnego
Centrum Kultury I Bibliotek w Iwanowicach ul. Strażacka 5.
b) Wszyscy uczestnicy, którzy odwiedzili wszystkie miejsca zaznaczone w folderze informacyjnym
otrzymają medal upamiętniający udział w grze oraz pakiet gadżetów
c) Niezależnie od ilości graczy drużyna otrzyma jeden pakiet gadżetów.
8. Podczas całego trwania gry, dzieci do lat 18 muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.
10. Gracze zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa
Zdrowia w zakresie sytuacji epidemicznej w kraju I na świecie. W razie pogorszenia sytuacji epidemicznej,
gra terenowa może zostać zawieszona a termin oraz forma jej realizacji może zostać zmieniona.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
12. Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w
Iwanowicach pod nr. telefonu 12 388-45-16
13. Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem i
go akceptują.

