
REGULAMIN HANDLOWEJ GRY MIEJSKIEJ

„Zagraj zeSPOŁEM”

§ 1. Organizator

1. Organizatorami  Handlowej  Gry  Miejskiej  „Zagraj  zeSPOŁEM” (zwanej  dalej  Grą)  są  Centrum

Inicjatyw Lokalnych, ARK Agencja Pracy oraz  „Społem” PSS w Zawierciu.

2. Przez  organizację  Gry  rozumie  się  przygotowanie  Punktów  Kontrolnych  na  terenie  miasta

Zawiercie oraz wszystkie inne niezbędne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra rozpocznie się o godzinie 10:00, drużyny startują z parkingu przy Centrum Inicjatyw 

Lokalnych, ul. Senatorska 14.

2. Każda kolejna drużyna rozpocznie Grę 10 minut po stracie poprzedniej.

3. Celem  Gry  jest  promowanie  wiedzy  z  zakresu  handlu  i  ekonomii,  kształtowanie  postawy

świadomego  konsumenta,  promowanie  działania  zespołowego  i  współpracy,  a  także

popularyzacja miejscowych placówek handlowych. 

4. Zadaniem  uczestników  będzie  pokonanie  wyznaczonej  trasy  Gry.  Trasa  składać  się  będzie

z 5   obiektów – Punktów Kontrolnych,  do  których  uczestnicy  muszą  dotrzeć

i rozwiązać wyznaczone zadania punktowe, sprawdzające ich wiedzę m.in.  z  zakresu rozwoju

handlu  w Zawierciu  i  placówek handlowych na terenie  miasta.  Za  każde  wykonane  zadanie

uczestnicy mogą otrzymać punkty w zależności od stopnia poprawności realizacji zadania. Ilość

zdobytych punktów zadecyduje o końcowej klasyfikacji  i  zdobyciu nagrody.  Wygrywa zespół,

który zbierze największą liczbę punktów.

5. Udział w Grze jest bezpłatny.

6. W miejscu rozpoczęcia Gry każda z drużyn otrzyma „Kartę Startową” (zawierającą m.in. liczbę

i dane uczestników, liczbę punktów osiągniętych za poszczególne zadania).

7. W  każdym  Punkcie  Kontrolnym  liczba  uczestników  w  zespole  będzie  weryfikowana

z liczbą  graczy  oznaczoną  na  Karcie  Startowej  (W  razie  niezgodności  zespół  może  zostać

zdyskwalifikowany).

8. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Nie można korzystać

z komunikacji miejskiej, samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.



9. W  czasie  trwania  Gry  obowiązuje  bezwzględny  nakaz  przestrzegania  przepisów  ruchu

drogowego. 

10. Gra  toczy  się  w  normalnym  ruchu  miejskim,  w  związku  z  czym  uczestnicy  proszeni  są

o zachowanie szczególnej ostrożności.  Organizatorzy nie zapewnią opieki medycznej dla osób

uczestniczących w Grze.

11. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały

czas  trwania  Gry.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich  odpowiedzialność  ponoszą

rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

12. W  przypadku  naruszenia  regulaminu  Gry  bądź  utrudnienia  Gry  innym  uczestnikom,

Organizatorzy  mają  prawo  wykluczyć  zespół  w  dowolnym  momencie  Gry.  Decyzja

Organizatorów jest ostateczna.

13. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzą, iż jest on pod

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników, które mogą naruszyć

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

15. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami a osobami trzecimi.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Gra skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu zawierciańskiego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie przez szkołę zespołu liczącego od 3 – 5 osób.

3. Zgłoszenia  do  Gry  przyjmowane  są  do  10.10.2016  roku  włącznie,  poprzez  przesłanie

uzupełnionej „Karty Zgłoszeniowej” za pomocą poczty internetowej na adres: jawor@cil.org.pl

4. Liczba zespołów, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona. Każda szkoła może zgłosić

1 drużynę.  Po  otrzymaniu  formularza  zgłoszeniowego  Organizatorzy  poinformują  każdy

z zespołów o godzinie rozpoczęcia przez nich Gry (ze względu na fakt, iż każda kolejna drużyna

rozpoczyna Grę 10 minut po stracie poprzedniej).

5. Każda drużyna powinna mieć swojego opiekuna.

6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym

udział w Grze.

7. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

a. Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

b. Przetwarzanie  przez  Organizatorów  swoich  danych  osobowych  w  zakresie

niezbędnym  do  przeprowadzenia  Gry  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych

osobowych z dnia 29.09.1997 roku).
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c. Opublikowanie  przez  Organizatorów  na  łamach  stron  internetowych,  portali

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika i opiekuna

oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika. 

§ 4. Zwycięzcy Gry i Nagrody 

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni i ogłoszeni po jej zakończeniu ok. godz. 15:00, 21.10.2016 roku

w ostatnim Punkcie Kontrolnym.

2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich zdobytych punktów, które otrzymali

wykonując zadania w poszczególnych Punktach.

3. Zespoły, które do godziny 15:00 nie dotrą do Punktu finałowego i nie zakończą Gry, nie będą

brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.

4. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody. 

a. Za zajęcie przez zespół:

- 1 miejsca – bon podarunkowy w wysokości 200 zł dla każdego uczestnika drużyny,

- 2 miejsca – bon podarunkowy w wysokości 100 zł dla każdego uczestnika drużyny,

- 3 miejsca – bon podarunkowy w wysokości 75 zł dla każdego uczestnika drużyny,

b. oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych zespołów.

5. Dla opiekunów zwycięskich drużyn (1, 2 i 3 miejsce) przewidziano zestawy upominkowe.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Gry znajduje się na stronie internetowej Organizatorów oraz w ich placówkach.

2. W  kwestiach  dotyczących  przebiegu  Gry,  nieprzewidzianych  niniejszym  regulaminem,

a także w zakresie interpretacji regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  przesunięcia,  przedłużenia  lub  przerwania  Gry

z ważnych przyczyn.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.


