
Regulamin 

Gry terenowej międzypokoleniowej 

organizowanej w ramach zadania „Nasi Bohaterzy 1920 roku” 

 

 

Informacje ogólne 

1. Gra terenowa międzypokoleniowa jest zabawą o charakterze edukacyjnym, upowszechniającą 

wiedzę z zakresu historii powszechnej i lokalnej z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. 

2. Organizatorem gry jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy. 

3. Partnerami wydarzenia są: Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy, Muzeum 

Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół 

Siennickich wraz z Siennickim Muzeum Szkolnym, Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 

Klub Senior+ w Siennicy, Sekcja Historyczna i Baza Inicjatyw Społecznych Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siennicy. 

4. Zadanie „Nasi Bohaterzy 1920 roku” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej 

#wiktoria1920”. 

 

Miejsce, czas i zasady gry 

5. Gra terenowa odbędzie się na terenie ogrodu Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich 

w Siennicy, ul. Mińska 38, wyłącznie w wyznaczonych i oznakowanych strefach. 

6. Gra odbędzie się w dniu 3 października 2020 roku w godz. 14:00 - 17:00. 

7. Udział w grze jest bezpłatny. 

8. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

9. Drużyny mogą liczyć od 3 do 5 osób, a w każdej z nich musi być przynajmniej 1 osoba pełnoletnia 

– opiekun drużyny. 

10. Drużyny są zobowiązane stawić się w punkcie rejestracyjnym na 15 minut przed rozpoczęciem 

gry terenowej. 

11. Dla uczestników gry przygotowano 15 zadań do wykonania: 5 w oznakowanych bazach 

zadaniowych oraz 10 punktów zadaniowych w terenie. 

12. Zadaniem uczestników gry jest odnalezienie wszystkich punktów i poprawne wykonanie 

wszystkich zadań wg instrukcji w jak najkrótszym czasie. 

13. Kartę zadań oraz schematyczną mapę terenu uczestnicy otrzymają w punkcie rejestracyjnym 

przed rozpoczęciem gry terenowej. 

14. Możliwe jest skorzystanie przez uczestników gry z podpowiedzi udzielanej przez prowadzących 

grę, jednak każdorazowo ze skutkiem doliczenia danej drużynie czasu: 3 minuty. 

15. Dozwolone jest korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie gry terenowej. 

16. Drużyny zobowiązane są do korzystania z rekwizytów i narzędzi udostępnionych na czas gry 

w sposób odpowiedzialny i zgodny z ich przeznaczeniem oraz do zachowania uczciwości i zasad fair 

play w stosunku do innych graczy. 



 

17. Drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały czas udziału w grze i muszą zachowywać bezpieczny 

dystans od innych uczestników gry. 

 

Warunki udziału 

18. Uczestnikami gry terenowej mogą zostać osoby w wieku powyżej 7 lat (dzieci, młodzież, dorośli, 

seniorzy). 

19. W grze mogą wziąć udział drużyny złożone z członków rodzin, grupy koleżeńskie, szkolne, 

zawodowe itp. 

20. Dokładnie wypełnione i podpisane karty zgłoszenia drużyn wraz z niezbędnymi oświadczeniami 

(załączniki niniejszego Regulaminu), należy przesyłać do Organizatora do dnia 30 września 2020 r. 

do godz. 15.00 w wybrany sposób: 

- osobiście: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Latowicka 9, Siennica 

- mailowo: gbpsiennica@poczta.fm 

21. Dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie Organizatora: www.bibliotekasiennica.pl 

22. Na terenie gry terenowej będzie znajdował się punkt medyczny. 

23. Uczestnicy gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania nakazów Organizatora w kwestii 

bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia uczestników podczas imprezy w czasie trwania 

epidemii COVID-19 (dystans społeczny, stosowanie środków dezynfekujących i maseczek 

w obiektach zamkniętych) oraz podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia w dniu 

wydarzenia w punkcie rejestracyjnym. 

24. Uczestnicy gry terenowej nie poruszają się poza wyraźnie wydzielonym terenem gry. 

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników gry łamiących zasady 

niniejszego Regulaminu. 

26. Uczestnicy gry terenowej ponoszą odpowiedzialność za swoje mienie pozostawione na terenie 

wydarzenia. 

 

Nagrody 

27. Organizator przewiduje nagrody dla 3 zwycięskich drużyn, które ukończą grę z najlepszym 

wynikiem czasowym i punktowym za poprawnie wykonane zadania. 

28. Dla wszystkich uczestników gry terenowej przewidziane są upominki. 

29. Wyniki gry terenowej i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu gry o godz. 17.00. 

30. Decyzje Organizatora i Partnerów w kwestii werdyktu są nieodwołalne. 

31. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator wydarzenia. 

 

Inne 

32. Organizator poleca uczestnikom materiały merytoryczne pomocne w przygotowaniu się do gry: 

https://bibliotekasiennica.pl/wydawnictwa i strony internetowe Partnerów wydarzenia. 

33. Wszelkie wątpliwości w związku z przebiegiem gry powinny być niezwłocznie zgłaszane do 

Organizatora w punkcie rejestracyjnym. 

34. Uczestnicy gry powinni zadbać o strój i obuwie odpowiednie do warunków terenowych 
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i pogodowych. 

35. Dla uczestników gry terenowej przewidziane są przekąski oraz napoje tuż po zakończeniu gry 

przez daną drużynę. 

36. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez 

członków swojej drużyny w trakcie gry innym uczestnikom, ich mieniu oraz mieniu Organizatora. 

37. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa wg zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

38. Ze względu na sprawny przebieg gry i obowiązujące wytyczne sanitarne, liczba uczestników jest 

ograniczona do 60 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

39. Wydarzenie organizowane będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 

służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników podczas imprezy w czasie trwania epidemii 

COVID-19. 

40. Dodatkowe informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać mailowo: 

gbpsiennica@poczta.fm lub pod nr. Tel. 25 757 22 76. 

41. Zgłoszenie się do udziału w grze terenowej jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

42. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

Dane kontaktowe Organizatora: 

Gminna Biblioteka Publiczna 

ul. Latowicka 9 

05-332 Siennica 

tel: 25 757 22 76 

e-mail: gbpsiennica@poczta.fm 

www.bibliotekasiennica.pl 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
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