Regulamin
I. Termin i miejsce gry terenowej
14.06.2019 r. na terenie Hali Orbita i przyległego Parku Zachodniego.
II. Uczestnicy
1. Uczniowie szkół podstawowych klas 6-8.
2. Niepełnoletni uczestnicy mogą wziąć udział pod warunkiem wyrażenia zgody przez
pełnoletnią osobę sprawującą nad nimi opiekę.
III. Zasady gry terenowej
1. W grze mogą wziąć udział drużyny maksymalnie 5-osobowe.
2. Każda drużyna ma swoją unikalną nazwę i kapitana.
3. Każda drużyna otrzymuje mapę z zaznaczonymi tymi samymi punktami kontrolnymi.
4. Gra rozpoczyna się w momencie podbicia pierwszego narzuconego punktu kontrolnego pierwszy punkt kontrolny połączony jest na mapie z trójkątem startu. Jeżeli przed pierwszym
punktem kontrolnym zostanie podbity inny punkt kontrolny, punkty za niego nie wliczają się
do ogólnej sumy punktów. Limit czasu gry terenowej wynosi 45 minut.
5. Zadaniem drużyny jest odnalezienie jak największej liczby punktów kontrolnych. Punkty
kontrolne mogą być odnajdywane w dowolnej kolejności.
6. Za odnalezienie każdego punktu kontrolnego drużyna zdobywa 10 pkt.
7. Na niektórych punktach kontrolnych umieszczone są zadania. Są one dodatkowo
punktowane. Punktacja podana jest w opisie zadania.
8. Za przekroczenie limitu czasowego przyznawane są punkty ujemne:
- 0-1 minut - karne 2 pkt
- 1-5 minut - karne 10 pkt
- 5-10 minut - karne 20 pkt
- powyżej 10 minut - karne 40 pkt
9. Zwycięża drużyna z największą liczbą zdobytych punktów. W razie takiej samej ilości
punktów pod uwagę brany jest czas.
10. O godzinie 13:30 ogłoszone zostaną oficjalne wyniki gry. Trzy pierwsze miejsca zostaną
nagrodzone.
IV. Ruch drogowy
1. Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas
przekraczania ścieżek, tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych
poruszających się po chodnikach.
2. Ze względu na dowolność wyboru wariantu poruszania się pomiędzy szukanymi punktami
Organizator nie ma możliwości ograniczenia ruchu na terenie gry terenowej.
3. Organizator w celu zminimalizowania ryzyka zapewnia rozsądne projektowanie
rozmieszczenia szukanych punktów tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały one
konieczność przekraczania ścieżek.
4. Za kolizje i wypadki podczas zawodów ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do
zaistnienia zdarzenia.

V. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja
1. Opiekunowie prawni uczestników gry terenowej wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie
wyników.
2. Uczestnicy gry terenowej zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie
korespondencji drogą elektroniczną w celu ustaleń dotyczących gry terenowej.
3. Uczestnicy gry terenowej wyrażają zgodę do nieograniczonego czasowo i terytorialnie
wykorzystania wizerunku poszczególnych uczestników, biorących udział w grze terenowej,
przy czym wizerunek będzie wykorzystywany w materiałach promujących grę terenową i
wydarzenia towarzyszące grze terenowej (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały
graficzne).
4. Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane podczas gry terenowej przez jego
organizatora.
2. Gra terenowa odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na miejsce gry terenowej i w czasie powrotu.
4. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
5. Opiekunowie grup zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie
organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
6. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika gry terenowej, w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego
podczas gry terenowej oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego
regulaminu.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom gry terenowej oraz osobom trzecim.
8. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po
grze terenowej.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych organizatora w czasie trwania gry terenowej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez
uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.
11. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i
własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze gry terenowej.
12. Uczestnicy podczas gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec
siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego gry terenowej.
13. Nieznajomość regulaminu gry terenowej i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane
przez organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony
uczestnika jak i osób trzecich.
14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

