
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „MURY” 
  poświęconej postaci 

Harcmistrzyni Marii Rydarowskiej
 ZBUDUJ MUR - OCAL

CZŁOWIECZEŃSTWO!
 

1.Organizatorzy gry i partnerzy
1.1. Organizatorem Gry miejskiej „Mury” (zwanej dalej grą) jest Związek
Harcerstwa Polskiego Hufiec Gorlice (zwany dalej Organizatorem). 
1.2. Partnerem organizacyjnym Gry jest Urząd Miejski w Gorlicach (zwany dalej
Partnerem)

2.Uczestnicy/Gracze 
2.1. W grze biorą udział uczestnicy w patrolach minimum dwuosobowych. 
2.2. Każdy patrol, w którym uczestniczą niepełnoletnie osoby powinien mieć
pełnoletniego opiekuna.
2.3. Niepełnoletnie osoby powinny posiadać zgodę rodzica/opiekuna
prawnego na uczestnictwo w Grze. 
2.4. Zgody na uczestnictwo w grze będą sprawdzane w punkcie startowym. 

3. Zasady gry
3.1 Gra odbędzie się dnia 30 kwietnia 2022 w godzinach: 11:00 – 15:00. 
3.2 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie: https://gorlice.zhp.pl/
Zgłoszenia uczestnictwa w grze będzie można dokonać do dnia: 24 kwietnia
2022 do godz. 23.55. po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
3.3. HARMONOGRAM GRY: 
   11.00 – odprawa patrolowych (przedstawicieli patrolów) na gorlickim rynku. 
   11.20 – 15.00 – gra miejska 
   15.00 – zdanie karty Gry w punkcie na Placu Dworzysko.
   15.15 – ogłoszenie wyników, zakończenie Gry na Placu Dworzysko.
3.4. Gracze samodzielnie decydują o kolejności realizacji zadań, o
zaplanowaniu przejścia trasy Gry oraz o ilości zadań, które chcą zrealizować.
3.5. Trasę należy przebyć pieszo. Podczas całej Gry członkowie patrolu nie
mogą dzielić się na mniejsze grupy. 
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uczestnictwo w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry,
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika 
w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry,
opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i w innych mediach
wizerunku uczestników, a także imienia i nazwiska graczy w przypadku,
gdy ci zostaną laureatami Gry.

3.6. Celem Graczy jest przejście trasy oraz wykonanie jak największej ilości
zadań w zaplanowanym czasie tj. w godzinach od 11.00- 15:00.
3.7. Każdy patrol powinien mieć telefon z możliwością robienie zdjęć oraz
czytania kodów QR .
3.8. Każdy patrol powinien posiadać notatnik, długopis, kredki. 
3.9. Zrealizowanie zadania będzie potwierdzane odpowiednią naklejką, która
będzie można uzyskać w punkcie wymiany. 
3.10. Po zakończeniu Gry patrolowy zobowiązany jest dostarczyć kartę gry do
punktu na Placu Dworzysko do godziny 15:00. Po tym czasie karty nie będą
przyjmowane.
3.11 Zgłoszenie do udziału w Grze jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

3.12. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też gracze zobowiązani
są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i
ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz za nieostrożne
poruszanie się i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 
3.13. Gracze zobowiązani są do przestrzegania obwiązujących zasad sanitarno
– epidemiologicznych. 
3.14. Zaleca się graczom, by posiadali ubiór przystosowany do warunków
terenowych oraz atmosferycznych. 
3.15  Podsumowanie Gry nastąpi na Placu Dworzysko o godz. 15:15
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niepełnoletni uczestnik gry nie posada zgody na uczestnictwo w grze, 
zgubi lub zniszczy kart Gry w taki sposób, ze uniemożliwi ona weryfikację
zadań i podliczenie punktów,
naruszy zasady zawarte w regulaminie Gry, będzie łamać zasad fair play,
będzie utrudniać innym Graczom realizację zadań.
nie będzie przestrzegał obowiązujących zasad sanitarno –
epidemiologicznych. 

3.16 Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w sytuacji, gdy:

4. Postanowienia końcowe.
4.1 Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora Hufiec
ZHP Gorlice, ul. Biecka 9 b, Gorlice, oraz na stronie https://gorlice.zhp.pl/
4.2 W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

5. Kontakt: jadwiga.ciesla@zhp.net.pl

 
 
 
 
 


