REGULAMIN GRY TERENOWEJ

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra terenowa pod tytułem „Poznajmy się! Geocaching jako innowacyjna forma integracji
i odkrywania na nowo Pionek i okolic”, zwana dalej Grą, odbędzie się w terminie 12.07.2020r.
– 12.10.2020r.
2. Gra organizowana jest przez Koło Gospodyń Wiejskich rękoDZIELNE Babki (zwane dalej
Organizatorem), w partnerstwie z Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach i Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Pionkach (zwanymi dalej Partnerem).
3. Gra jest finansowana z dotacji pozyskanej w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam tu
zmieniam” Fundacji Santander.
4. Gra odbędzie się na terenie Gminy i Miasta Pionki, na określonym przez Organizatora
obszarze.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
§ 2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Cel główny Gry: zdobycie jak największej liczby punktów, posiłkując się wskazówkami na
stronie projektu geocaching-pionki.blogspot.com Punkty zdobywa się poprzez udzielenie
odpowiedzi na zagadki ukryte na terenie Miasta i Gminy Pionki i na blogu oraz zapisanie ich
na karcie odpowiedzi.
2. Celami szczegółowymi Gry są: propagowanie wiedzy o Pionkach i okolicach,
podtrzymywane pamięci o zasłużonych, kształtowanie postaw patriotycznych, zachęcenie do
aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja.
§ 3. UCZESTNICY I REJESTRACJA
1. Gra jest otwarta dla osób, które ukończyły 10. rok życia. Nie ma górnej granicy wiekowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja na przygotowanym przez Organizatora
zgłoszeniu oraz podpisanie oświadczenia (załączniki do niniejszego regulaminu) uczestnika lub
przez rodzica/opiekuna prawnego nieletniego uczestnika.
3. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
4. Podczas trwania gry, dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.
5. W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne.
6. Maksymalna liczba osób, mogących wziąć udział w Grze to 200. W razie przekroczenia tej
liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność składania kart odpowiedzi.
§ 4. PRZEBIEG GRY
1. Na potrzeby Gry utworzona zostanie strona internetowa geocaching-pionki.blogspot.com,
z opisem miejsc oraz współrzędnymi ukrycia skrytek/QR kodów itp.
2. Każdy z graczy powinien posiadać odbiornik GPS lub smartfon z oprogramowaniem
pozwalającym na określenie współrzędnych geograficznych, aplikację do skanowania QR
kodów oraz coś do pisania.
3. Posługując się stroną geocaching-pionki.blogspot.com, gracz porusza się w terenie
i odszukuje QR kody oraz wskazówki do rozwiązania zagadek.
4. Kartę odpowiedzi można pobrać w CALu, w MOKu lub ze strony Organizatora.
5. Punktacja przyznawana będzie w zależności od trudności zadania.
§ 5. NAGRODY
1. Wypełniony komplet dokumentów: Karta zgłoszenia, Klauzula informacyjna dotyczącą
przetwarzania danych osobowych, Karta odpowiedzi, należy oddać do CALu lub MOKu
osobiście lub listownie, w terminie 01.09.2020r. – 12.10.2020r.

2. Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów, otrzymają od Organizatora nagrody.
Nagrody nie odebrane w terminie do 01.12.2020r. przechodzą na własność Organizatora.
3. Karta odpowiedzi jest nieważna, jeśli: uzupełniona jest w sposób nieczytelny, nie zostało
uzupełnione pole z danymi gracza, karta została oddana po wskazanym terminie.
4. Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się
z regulaminem i go akceptują.
5. Dokładny termin wręczenia nagród pojawi się na stronie Organizatora oraz Partnerów,
w terminie do 31.10.2020r.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez nieletnich
w trakcie Gry innym graczom, ich mieniu oraz mieniu Organizatora Gry.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania
Gry.
3. W celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń i odpowiedzi do Gry, Organizator powoła
komisję. W skład komisji wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora.
4. Decyzje komisji oceniającej karty odpowiedzi są nieodwołalne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, w przypadku
wystąpienia zdarzeń mających wpływ na przebieg Gry.
6. Kontakt do Organizatora w sprawie gry: rekodzielne.babki@gmail.com
7. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora geocachingpionki.blogspot.com oraz u Partnerów: cal.pionki.pl, mok.pionki.pl

