
Regulamin gry terenowej „RAZEM! W Ojcowie”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  gry  terenowej  „RAZEM!  W  Ojcowie”  jest  Centrum  Kultury,  Sportu  
i Rekreacji w Skale, ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała, zwanym dalej
„Organizatorem”.

2. Gra  terenowa  finansowana  jest  przez  Centrum  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Skale  
oraz Fundację PZU. 

3. Biorąc udział w grze terenowej Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem. 
4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Wydarzenie „RAZEM! W Ojcowie” odbędzie się 17 września 2022 r.

§2
Warunki uczestnictwa

1. W grze terenowej mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem osób zaangażowanych
w organizację wydarzenia.

2. Gra terenowa „RAZEM! W Ojcowie”, przeznaczona jest dla wszystkich. Organizator nie
wprowadza ograniczenia wiekowego. 

3. W grze terenowej udział mogą wziąć osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
4. W wydarzeniu „RAZEM! W Ojcowie” może wziąć udział  nie  więcej  niż  10 zespołów

składających się z maksymalnie 6 osób.  
5. Zespoły biorące udział w grze terenowej mogą składać z minimalnie 3, a maksymalnie  

6 osób. 
6. Warunkiem  udziału  w  grze  terenowej  jest  zgłoszenie  drużyny  pisząc  na  adres  e-mail:

biuro@cksir-skala.pl lub  dzwoniąc  pod  numer  telefonu  690  689  888,  nie  później  niż
12.09.2022 roku do godziny 15.00. 

7. Osoby niepełnoletnie: a. poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w grze terenowej pod
opieką rodzica/ prawnego opiekuna lub wyznaczonej osoby dorosłej. b. powyżej 12 roku
życia mogą uczestniczyć w grze terenowej za pisemną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna.

8. Członkiem każdej drużyny musi być przynajmniej jedna osoba dorosła,  tj.  osoba, która
ukończyła 18 rok życia.  

9. Poprzez zgłoszenie się do udziału, Uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w grze
terenowej na zasadach zawartych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych oraz wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych.

§3
Przebieg gry terenowej

1. Gra terenowa rozpoczyna się o godzinie 12.00 na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Kończy się o godzinie 15.30/ 16.00 lub gdy wszystkie drużyny wykonają zadania związane
z grą. 

2. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu wydarzenia. 
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3. Uczestnicy  będą  poznawać  zadania  oraz  kolejne  lokalizacje  punktów  kontrolnych  
w trakcie trwania gry.

4. Uczestnicy  będą  mieli  trzy  szanse  na  udzielenie  poprawnej  odpowiedzi  podczas
rozwiązywania  poszczególnych  łamigłówek.  Jeśli  uczestnicy  rozwiążą  poprawnie
wszystkie łamigłówki, ich drużyna uzyska 5 dodatkowych punktów. Jeśli jednak udzielą
choć jednej błędnej odpowiedzi (dot. łamigłówek), punkty nie zostaną dodane.

5. W trakcie trwania gry terenowej Uczestnicy muszą poruszać się pieszo.
6. Podczas gry terenowej Uczestnicy będą wykonywać zadania. Za zaliczenie poszczególnych

zadań, drużyny będą zdobywać punkty. 
7. O  kolejności  wykonywania  zadań  przez  drużyny  decyduje  organizator  lub  kolejność

przybycia do punktu kontrolnego.
8. Jeśli drużyna nie będzie w stanie odgadnąć kolejnej lokalizacji punktu kontrolnego, będzie

mogła uzyskać wskazówkę. Będzie się to wiązało z odjęciem jej jednego punktu za każdą
wskazówkę.

9. Podczas  wykonywania  zadań,  Organizator  wyklucza  możliwość  korzystania  przez
Uczestników z pomocy Internetu.

10. W trakcie trwania gry terenowej obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Regulaminu Ojcowskiego Parku Narodowego. 

11. Osoby  biorące  udział  w  grze  terenowej  biorą  pełna  odpowiedzialność  cywilno  -
prawną na czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką
osobę ponoszą rodzice/  prawni opiekunowie lub osoba wyznaczona przez rodziców do
sprawowania opieki. 

12. Podczas gry terenowej obowiązują zasady fair play. W przypadku naruszenia przez
Uczestnika gry lub Zespół niniejszego regulaminu, utrudniania gry innym graczom bądź
niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry terenowej, Organizatorzy mają prawo
do wykluczenia ich z rywalizacji. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

13. Organizator może nie wyrazić zgody na strat uczestnika, jeśli stwierdzi, iż jest on pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

14. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zachowanie  uczestników  mogących
naruszyć porządek publiczny podczas wydarzenia.

§4
Nagrody

1. Zwycięzcą  gry  terenowej  „RAZEM!  W  Ojcowie”  zostanie  zespół,  który  zgromadzi
największą ilość punktów. 

2. W przypadku  remisu,  wygrywa  drużyna,  która  uzyska  największą  ilość  punktów  oraz
najniższy czas rozwiązywania wszystkich zadań podczas gry terenowej.

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu przeprowadzania
wydarzenia  (tj.  17.09.2022  r.),  po  ukończeniu  gry  przez  wszystkich  uczestników  i  po
podliczeniu punktacji przez komisję powołaną przez Organizatora. 

4. Niedopuszczalna jest  wypłata  równowartości  nagród rzeczowych w formie gotówki lub
zamiana ich na inną nagrodę. 

5. W  przypadku  niestawienia  się  po  odbiór  nagrody  terminie  wskazanym  w  §4  pkt.  3
Regulaminu,  prawo  do  odebrania  nagrody  przepada  i  przechodzi  na  zespół,  który
zgromadził kolejną największą ilość punktów. 

§5
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy  gry  wyrażają  zgodę  na  wykorzystywanie  przez  Organizatora  ich  danych
osobowych  oraz  wizerunku  do  celów  promocyjnych  oraz  informacyjnych  zgodnie  



z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.  UE L 119 z 04.05.2016)

2. W  kwestiach  spornych  dotyczących  bądź  nieprzewidzianych  niniejszym  regulaminem
odnoszących się przebiegu gry terenowej, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli wystąpi
ważna przyczyna. 

4. Zgłaszając udział w grze terenowej i biorąc w niej udział uczestnik lub jego rodzic/ prawny
opiekun  akceptuje  Regulamin  i  zobowiązuje  się  go  przestrzegać  podczas  trwania
wydarzenia „RAZEM! W Ojcowie”


