REGULAMIN
GRY MIEJSKIEJ
ORANIZOWANEJ W RAMACH
„MAJOWEGO MARSZU PO ZDROWIE”
Wolin 2021

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami Gry Miejskiej, zwanej dalej Grą, są Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Wolinie z siedzibą przy ul. Zamkowej 23 , Muzeum Regionalne
im. A. Kaubego w Wolinie z siedziba przy ul. Zamkowej 24, Biblioteka Publiczna Gminy Wolin
z siedzibą przy ul. Rynek 2 oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Gra odbędzie się w ramach wydarzenia „Majowy Marsz po Zdrowie” na terenie Wolinia
w dniach od 01.05.2021 r. (sobota) do 03.05.2021 r. (poniedziałek)
3. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie zadań tematycznych w Punktach
Kontrolnych, zwanych dalej Punktami, na terenie Wolina, opracowanie Karty Gry oraz
zapewnienie nagród dla uczestników Gry.

II. CELE GRY
- upowszechnianie marszu jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia
- wspólnego spędzania czasu przez dorosłych i dzieci.

III. UCZESNTICY I WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. W Grze mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni oraz drużyny zwani dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy biorący udział w Grze muszą posiadać Kartę Gry. W przypadku uczestnictwa
Drużyny wydawana jest 1 Karta Gry na Drużynę.
3. Karty Gry wydawana będzie w dniach od 26.04.2021r. (poniedziałek) do 30.04.2021 r.
(piątek)

w

siedzibach:

Gminnego

Centrum

Kultury,

Sportu,

Turystyki

i Rekreacji, Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie oraz Biblioteki Publicznej
Gminy Wolin.
4. Nie obowiązuje limit Uczestników mogących wziąć udział w Grze.

IV. ZASADY GRY
1. W Grze będzie można wziąć udział w dniach od 01.05.2021 r. (sobota) do 03.05.2021 r.
(poniedziałek).
2. Udział w Grze jest bezpłatny. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną
odpowiedzialność.
3. Każdy z Uczestników posiada Kartę Gry określającą położenie 7 Punktów Kontrolnych Gry.
4. Uczestnicy poruszają się po terenie Gry zgodnie z wyznaczoną przez siebie trasą.
5. Zadaniem Uczestników jest dotarcie do wszystkich 7 Punktów Kontrolnych. W każdym
z nich znajdować się będzie pieczątka, którą należy postawić na odpowiednim miejscu
w Karcie Gry (w przypadku kradzieży pieczątki Organizator pozostawi w punkcie
kontrolnym odpowiedź, którą należy ręcznie wpisać w odpowiednie pole na Karcie Gry).
6. Za ukończenie Gry uznaje się dotarcie do wszystkich 7 Punktów Kontrolnych
potwierdzone przez postawione w odpowiednim miejscu pieczątki lub wpisanie
odpowiedzi.
7. Uczestnicy poruszają się pieszo.
8. W przypadku udziału Drużyny całą trasę Drużyna musi pokonać wspólnie, bez rozdzielania
się. W trakcie realizacji zadań liczba graczy oraz skład Drużyny nie może ulec zmianie.
9. W przypadku naruszenia przez członków Drużyny niniejszego regulaminu, złamania zasad
fair play, utrudniania Gry innym graczom, bądź niszczenia elementów Gry, Organizator ma
prawo wykluczenia jej z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

V. NAGRODY
1. Organizator zapewnia nagrody dla wszystkich Uczestników, którzy ukończą Grę.
W przypadku uczestnictwa Drużyny przyznawana jest 1 nagroda na Drużynę.
2. W celu odbioru nagrody należy zgłosić się do siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w dniach od 04.05.2021 (wtorek) do 05.05.2021 r (środa) w godz.
8:00 – 16:00.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie wypełnionej w trakcie Gry Karty Gry
(Karta musi zawierać pieczątki/odpowiedzi z 7 Punktów Kontrolnych).
4. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.ckis.gminawolin.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych
przyczyn.
4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, w przypadku
wystąpienia zdarzeń mających wpływ na przebieg Gry.

