REGULAMIN
II RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ
„ NASZE NIEPODLEGŁE MIASTO”
Z OKAZJI
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
10 czerwca 2018 r.

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami rodzinnej gry miejskiej „NASZE
NIEPODLEGŁE MIASTO” realizowanej na terenie
miasta Sokołów Podlaski jest Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski, Sokołowski Ośrodek Kultury, Hufiec
ZHP Sokołów Podlaski i Miejskie Przedszkole nr 4
Leśna Kraina.
2. Fundatorami nagród i pucharów za zajęcie miejsc i za
wyróżnienia są: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski,
Sokołowski Ośrodek Kultury, Hufiec ZHP Sokołów
Podlaski i Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina.
3. Uczestnikami gry są mieszkańcy Sokołowa
Podlaskiego.
§ 2. Zasady gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w niedzielę 10 czerwca
2018 r.
w godzinach 12.00 – 16.00 na terenie miasta Sokołów
Podlaski.

2. Fabuła gry oparta jest na znajomości historycznej i
logistycznej swojego miasta, a także na dobrej
rodzinnej zabawie. Uczestnicy gry będą musieli
wykonywać powierzone im przez organizatorów
zadania, w przygotowanych punktach miasta.
Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane
uczestnikom gry przed ich rozpoczęciem.
3. Uczestnicy grają w „Rodzinnych Patrolach” (zespołach).
Warunkiem udziału w grze jest wcześniejsza rejestracja
swojego „Rodzinnego Patrolu”.
4. Zgłoszenia do gry przyjmowane są od dnia 01.05.2018
r. od godz. 00:00 do dnia 25.05.2018 r. do godz. 23:59,
za pośrednictwem e-maila gramiejska@onet.pl lub
osobiście w Sokołowskim Ośrodku Kultury, ul.
Wolności 27. Zgłoszenie „Rodzinnego Patrolu” musi
zawierać: imię i nazwisko „głowy” rodziny, liczbę osób
w patrolu, wymyśloną nazwę patrolu, numer telefonu
komórkowego oraz kontaktowy adres e-mail jednego z
uczestników należących do tego patrolu.
5. Każdy „Rodzinny Patrol”, po weryfikacji zgodności
zgłoszenia
z regulaminem gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia,
a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia gry.
6. Gra „NASZE NIEPODLEGŁE MIASTO” rozpocznie się
w niedzielę 10 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 przed
Sokołowskim Ośrodkiem Kultury.
7. Podczas gry każdy patrol otrzyma Kartę Patrolową, na
której zapisywana będzie punktacja zaliczenia danego
punktu gry i czas wyjścia patrolu na grę.

8. Gra kończy się 10 czerwca 2018 r. o godz. 16.00. Do
godz. 16.00 patrole zobowiązane są oddać Kartę
Patrolową na mecie gry. Niedotrzymanie tego terminu
jest równoznaczne z wykluczeniem
z końcowej klasyfikacji gry. Oddanie Karty Patrolu na
mecie gry jest równoznaczne z zakończeniem gry przez
patrol. Lokalizacja mety gry – Sokołowski Ośrodek
Kultury.
9. Podczas gry patrole będą wykonywać zadania,
otrzymywać karty rekwizytów i wskazówki do
zaliczenia danego punktu na grze.
10. O kolejności otrzymywania zadań na punktach gry
decyduje kolejność wylosowania miejsca - punktu gry
przez „Rodzinny Patrol”.
11. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania
będą poruszać się pieszo zabrania się poruszania
własnym środkiem transportu.
W każdym punkcie kontaktowym gry, przed
otrzymaniem zadania, patrol musi okazać Kartę
Patrolową przedstawicielowi organizatora. W każdym
punkcie kontaktowym gry liczba uczestników w
patrolu będzie weryfikowana z liczbą uczestników
oznaczoną na Karcie Patrolowej. W razie niezgodności
„Rodzinny Patrol” nie będzie mógł otrzymać zadania na
punkcie gry.
12. W przypadku naruszenia przez uczestnika gry lub
patrol niniejszego regulaminu, złamania zasad fair
play, grania niezgodnego z zasadami gry, o których
gracze zostali poinformowani przed jej rozpoczęciem,
oszukiwania, utrudniania gry innym graczom bądź
niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry

organizatorzy mają prawo odebrania „Rodzinnemu
Patrolowi” Karty Patrolowej i wykluczenia go z gry.
Decyzja organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
13. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i
prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności.
14. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze
uczestnik wyraża zgodę na:
 wzięcie udziału w grze na warunkach określonych
w niniejszym regulaminie;
 przetwarzanie przez organizatorów danych
osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr
133 poz. 883);
 opublikowanie na stronach internetowych
organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i
nazwiska uczestnika
w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub
wyróżnienie.
15. Odbierając Kartę Patrolową, uczestnik zgadza się
na warunki gry i potwierdza, że zapoznał się z jej
regulaminem.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. O wygranej „Rodzinnego Patrolu” decyduje łączna
liczba punktów zdobytych przez patrol oraz czas, w

którym grę zakończyli oddając Kartę Patrolową na
mecie.
2. Drugie i trzecie miejsce zajmą patrole, które
odpowiednio, jako drugi i trzeci zakończą grę z
największą łączną liczbą punktów.
3. Wszystkie „Rodzinne Patrole” otrzymają wyróżnienia
za udział w grze miejskiej.
4. Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi
10 czerwca 2018 r. na mecie gry.
§ 5. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry,
nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także
w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos
rozstrzygający należy do organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia
zmian
w regulaminie z ważnych przyczyn.

