
Regulamin Wrzesińskiej Gry Miejskiej

1. Organizatorami  Wrzesińskiej  Gry  Miejskiej  jest  Wrzesińskie  Centrum  Wolontariatu 
działające w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,  Klub Ośmiu oraz Hufiec 
ZHP Września.

2. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja drużyny liczącej 5 
osób na karcie zgłoszenia (zał. 1) oraz ustalenie jej lidera. Uczestnikiem gry może być osoba 
w wieku 13-19 lat (nie dotyczy to pełnoletniego opiekuna).

3. Zespół, w którego skład wchodzą osoby poniżej 16 roku życia, musi posiadać pełnoletniego 
opiekuna, który staje się szóstym członkiem zespołu. W przypadku braku pełnoletniej osoby 
w składzie zespołu,  zostanie ona przydzielona w miarę możliwości przez organizatorów, 
o czym lider zespołu zostanie powiadomiony telefonicznie.

4. Każda  z  osób  uczestniczących  w  Grze  powinna  być  w  dobrym  stanie  zdrowia, 
umożliwiającym udział w Grze.

5. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą załączyć do karty zgłoszenia pisemną 
zgodę rodzica lub opiekuna na udział w Grze (zał. 2).

6. Zgłoszenia  do  Gry,  w  formie  kart  zgłoszenia  wraz  ze  zgodami  rodziców  osób 
niepełnoletnich, przyjmowane są do 10 września 2013 r. za pomocą kart zgłoszenia, które 
składać należy w biurze Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu  ul.  Fabryczna 14,  62-300 
Września,  pok.  104  (budynek  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  we  Wrześni)  w  godzinach 
urzędowania tj. pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.

7. We Wrzesińskiej Grze Miejskiej nie obowiązuje wpisowe.

8. Poprzez złożenie 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); 

• publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej 
i filmowej gry; 

• opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez 
organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w 
przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

9. Gra odbywa się 14 września 2013 roku we Wrześni, rozpocznie się o 10:00 i potrwa ok. 4 
godzin.  O  miejscu  rozpoczęcia  gry  liderzy  zespołów  dowiedzą  się  telefonicznie  po 
pomyślnej rejestracji zespołu. 

10. Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym 
odpowiedzialność  organizatorów  dotyczy  działań  związanych  z  braniem  udziału 
w określonych atrakcjach przygotowanych i prowadzonych przez obsługę Gry.  Za osoby 
poniżej 16 roku życia odpowiedzialność bierze osoba pełnoletnia zdeklarowana na karcie 
zgłoszenia zespołu. Natomiast członkowie zespołów składających się z osób w wieku 16 lat 
i więcej mogą poruszać się bez pełnoletniej osoby, na co rodzic wyraża zgodę podpisując 
pisemną zgodę na udział dziecka w Grze (zał. 2).

11. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek Gry, określonych w jej 
trakcie.



12. Nie można się rozdzielać. Na wybranych punktach kontaktowych liczba graczy w zespole 
będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze 
otrzymają punkty karne lub dyskwalifikację zespołu.  Po obszarze gry będą poruszać się 
dodatkowo osoby weryfikujące ilość graczy w zespołach.

13. Po trasie  gry gracze poruszają się pieszo.  Nie można korzystać z  rowerów, wrotek, 
rolek, hulajnog oraz samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych. 

14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim.

15. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
Zespół,  którego  choć  jeden  z  członków  nie  dostosuje  się  do  tego  wymogu  jest 
automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi gry będącą świadkiem 
wydarzenia.

16. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 
fair  play,  utrudniania  gry  innym  graczom,  bądź  niszczenia  wskazówek,  w  dowolnym 
momencie  Gry  Organizatorzy  mają  prawo  odebrania  zespołowi  karty  uczestnika 
i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

17. Wygrywa  zespół,  który  w  regulaminowym  czasie  gry  otrzyma  najwięcej  punktów  za 
wykonane zadania.

18. Organizatorzy przewidują drugie i trzecie miejsce.

19. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi, po upłynięciu czasu gry (określonego 
na starcie) i przeliczeniu ilości zdobytych punktów przez każdy z zespołów, który ukończy 
rywalizację.

20. Zespoły, które nie ukończą gry w określonym na starcie czasie zostaną zdyskwalifikowane.

21. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.wcw.wrzesnia.pl

22. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatorów.

23. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  przesunięcia,  przedłużenia,  przerwania  gry 
z ważnych przyczyn. Liderzy zespołów zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną.

24. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie  z  ważnych 
przyczyn.

Załączniki:

1) karta zgłoszenia udziału zespołu w grze

2) zgoda rodzica/opiekuna



KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

WRZESIŃSKA GRA MIEJSKA

14 IX 2013

SKŁAD ZESPOŁU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem Wrzesińskiej Gry Miejskiej”:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Szkoła Nr telefonu Podpis
1. /lider/
2.
3.
4.
5.

DEKLARACJA OPIEKUNA DRUŻYNY*

/Nie dotyczy drużyn w składzie których nie ma osób poniżej 16 roku życia./
Niniejszym  oświadczam,  że  na  czas  trwania  gry  miejskiej  biorę  odpowiedzialność  za 

niepełnoletnich  członków  mojego  zespołu  (wymienionych  powyżej).  Oświadczam,  również  że 

zapoznałem się z „Regulaminem Wrzesińskiej Gry Miejskiej”. 

_________________________

imię i nazwisko

_________________________

      nr dowodu osobistego

____________________

czytelny podpis

* w przypadku braku pełnoletniej osoby w składzie zespołu, zostanie ona przydzielona w miarę  

możliwości przez organizatorów, o czym lider zespołu zostanie powiadomiony telefonicznie



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka _____________________________  /imię i  nazwisko 

dziecka/ we Wrzesińskiej Grze Miejskiej organizowanej przez Wrzesińskie Centrum Wolontariatu 

w  dniu  14.09.2013.  Zapoznałem  się  z  treścią  „Regulaminu  Wrzesińskiej  Gry  Miejskiej” 

(szczególnie w przedmiocie braku odpowiedzialności organizatorów za poruszanie się uczestników 

po terenie miasta) - dostępny na stronie internetowej www.wcw.wrzesnia.pl.

_____________________________
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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