
GRA TERENOWA „W POSZUKIWANIU ŚW. MIKOŁAJA”  

REGULAMIN 

§ 1. Organizatorzy 

1. Organizatorem gry jest Gmina Łazy  

2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na trasie gry prowadzącej z miejsca startu: Wys oka, ul. Mickiewicza 

8 (boisko przy szkole) Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po trasie gry na własną odpowiedzialność.  

3. W związku z powyższym odpowiedzialność organizatorów dotyczy działań związanych z braniem udziału w określonych atrakcjach prowadzonych 

przez obsługę gry. 

§ 2. Zasady Gry 

1. Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego ok. 2 m od pozostałych uczestników z wyjątkiem członków rodziny i osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym 

2. Osoby biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom Gry. 

3. Gra rozpocznie się 03 grudnia 2022r. o godz. 10:00. Przy Szkole Podstawowej w Wysokiej, ul. Mickiewicza 8. Zespoły na starcie  otrzymają zadania.  

4. Na każdym punkcie z zagadką liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze 

nie otrzymają kolejnej wskazówki.  

5. Po trasie gry zawodnicy poruszają się wyłącznie pieszo. 

6. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczo m, bądź niszczenia 

wskazówek,  

w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organiz atorów w tej 

kwestii jest ostateczna. 

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej 

dla osób uczestniczących w Grze.  

§ 3. Warunki gry 

1. Gra odbywa się 03 grudnia 2022 roku na terenie sołectwa Wysoka oraz Wiesiółka, rozpocznie się o godzinie 10:00 i zakończy ok.  godz. 12:30. 

2. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek Gry i dotarcie na metę. 

3. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest wcześniejsze zapisanie pod nr tel. 727 -474-484 lub 32 67-29-422 wew. 147 zespołu 

liczącego min. 2 osoby max 5 osób (zwany dalej: Zespół) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu wydarzenia. Każda z osób 

uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki  osób 

pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.  

4. Osoby nieletnie, które będą pod opieką lidera drużyny, zobowiązane są dostarczyć podpisaną zgodę rodzica (załącznik nr 2 do regulaminu) 

5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 30.11.2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem  zapisu telefonicznego. 

6. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) dostępny jest na stronie www.lazy.pl, można wypełnić go wcześniej i dostarczyć w dniu gry, 

lub wypełnić na miejscu. Udział w grze jest bezpłatny. Limit uczestników Gry wynosi 40 osób. 

7. Poprzez zgłoszenia do udziału w Grze oraz udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:  

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  

-  warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.  

8. W grze wygrywa drużyna, która jako pierwsza ułoży wszystkie puzzle i odganie hasło  

9. Wyrażenie zgody oraz udział w Grze jest równoznaczny z deklaracją że każdy uczestnik będzie brał udział w Grze, gdy nie będą występowały u niego 

objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. nie będzie objęty kwarantanną lub izolacją.  

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.lazy.pl.  

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

3. W kwestiach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje organizato r. 

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

5. Zabrania się udziału w Grze osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.  

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników Gry 

7. Uczestnicy Gry zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej 

i samorządowej  

w związku z występowaniem stanu epidemii.  

http://gramiejska.pl/index.php?id=161
http://www.lazy.pl/


8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub skrócenia trasy Gry ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki 

atmosferyczne. 

9. Organizatorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników biorących ud ział w Grze, 

przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Grę  

i wydarzeniach towarzyszących (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).  

 

 


