Regulamin gry terenowej „Ku Niepodległej”

I.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Gra terenowa pod tytułem „Ku Niepodległej””, zwana dalej Grą, odbędzie się
18.06.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 (start przy budynku Biblioteki
Samorządowej).
2. Gra organizowana jest przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie w ramach
projektu „Niepodległa od 100 lat 1918 -2018”

zainicjowanego dla uczczenia

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (głównym realizatorem
i koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Radziłowie).
3. Gra odbędzie się na terenie miejscowości Radziłów.
4. Gra jest skierowana do uczniów kl. IV- VI ze szkół podstawowych z terenu gminy
Radziłów.
5. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

II.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§1 Cel gry

1. Celem Gry Terenowej „Ku Niepodległej” jest podniesienie poziomu wiedzy
historycznej uczniów szkół podstawowych z zakresu historii Polski i historii Gminy
Radziłów.
2. Rozbudzanie w uczestnikach zainteresowań związanych z przeszłością swojej Małej
Ojczyzny.
3. Rozbudzanie aktywności intelektualnej wśród uczestników Gry.
4. Doświadczenie konstruktywnej rywalizacji konkursowej podczas Gry.
5. Stworzenie okazji do bliższego poznania się, wzajemnej akceptacji i integracji wśród
uczniów.

§2 Warunki uczestnictwa

1.

Uczestników gry zgłaszają szkoły podstawowe z terenu Gminy Radziłów,
wypełniając i dostarczając Organizatorom, dołączone do regulaminu załączniki

2.

Załącznik nr 2 szkoła udostępnia do wypełnienia rodzicom/opiekunom prawnym
uczestników gry, a następnie z resztą dokumentów zgłoszeniowych przekazuje
Organizatorom.

3.

Każda szkoła może zgłosić do gry tylko jedną drużynę, która powinna mieć swoją
nazwę związaną z tematem gry ( patriotyzm, historia, niepodległość), a także
w której powinien być wskazany kapitan drużyny.

4.

Drużynę tworzyć będzie 5 osób – uczniów klas IV- VI , wytypowanych przez
szkołę.

5.

Uczestników gry szkoły mogą zgłaszać do 8 czerwca 2018 roku.

6.

Każda z drużyn powinna stawić się w dniu gry wraz z dorosłym opiekunem
wydelegowanym ze szkoły, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem gry.

7.

Organizator nie zapewnia dowozu na miejsce gry, w związku z czym każda szkoła
załatwia transport dla drużyny we własnym zakresie.

§3 Zasady Gry
1. Zadaniem uczestników jest poprawne rozwiązanie zadań w każdym z punktów
wyznaczonych przez Organizatora, które znajdować się będą w różnych miejscach
miejscowości Radziłów.
2. Grę wygrywa drużyna, która zdobędzie jak największą liczbę punktów przyznanych
za rozwiązanie zadania. W przypadku remisu o zwycięstwie zadecydują pytania
dodatkowe.
3. Uczestnicy na starcie dostają materiały potrzebne do rozwiązania zadań.
1) Zgłoszenia drużyn dokonuje szkoła, natomiast każdy uczestnik zobowiązany jest
dostarczyć do szkoły podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem.
5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Grze, każdy uczestnik zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie Organizatora (tel. 86 273 60 24) do dnia 12.06.2018 r.

6. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą telefon komórkowy.
§3 Nagrody
1. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów.
2. Organizatorzy przewidują nagrodę główną oraz drobne upominki dla wszystkich
uczestników Gry.
§4 Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Gry zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
3. Gra odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy
powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach, a także bezwzględnie
przestrzegać wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane
przez Organizatora.
5. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
gry terenowej „Ku Niepodległej”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRA TERENOWA
„KU NIEPODLEGŁEJ”

……………………………………………..
( Pieczęć szkoły zgłaszającej uczestników)

Nazwa drużyny…………………………………………………………………………………
Lider grupy:……………………………………………….tel………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna ze szkoły: ………………………………………………………...
nr telefonu:……………………………

Członkowie drużyny:
1.

Imię i nazwisko uczestnika gry:……………………………………………………
Klasa , wiek: ………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………

2.

Imię i nazwisko uczestnika gry:…………………………………………………….
Klasa , wiek: ………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………

3.

Imię i nazwisko uczestnika gry:………………………………………………………
Klasa , wiek: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………..

4.

Imię i nazwisko uczestnika gry:………………………………………………………
Klasa , wiek: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………..

5.

Imię i nazwisko uczestnika gry……………………………………………………….
Klasa, wiek:…………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
gry terenowej „Ku Niepodległej”

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W GRZE
TERENOWEJ „KU NIEPODLEGŁEJ”

1.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu, dostępnego w siedzibie
Organizatora, siedzibie Szkoły oraz na stronie http://radzilow.pl/category/biblioteka/
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………
………………………………………..…………………………….................................
(imię i nazwisko, adres ),
w grze terenowej „Ku Niepodległej” organizowanej przez Bibliotekę Samorządową
w Radziłowie, która odbędzie się 18.06.2018 r. w Radziłowie.
…………….……………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego
dziecka……………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko, adres ),
będącego uczestnikiem gry, w zakresie niezbędnym dla Gry oraz w celach
promujących Grę – jako wydarzenie kulturalne o charakterze patriotycznym (zgodnie
z art. 23,24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (tj. Dz. U.
2014 r. poz.1182, 1662 z 2015 r. poz. 1309)
…………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

3.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka…………………………
…………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, adres ),
uwiecznionego na zdjęciach ( wykonanych podczas Gry), w celach promocyjnych
i edukacyjnych
. ………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

