Organizatorzy:

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU”

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem gry miejskiej „Niezłomni we Wrocławiu” jest Fundacja Młoda
Rzeczpospolita z siedzibą we Wrocławiu ul. Józefa Lompy 24/2, 50-308 Wrocław
wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000527545 (dalej jako „Organizator”) oraz Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław
(dalej jako „Współorganizator”).
2. Gra miejska organizowana jest w ramach umowy na realizację zadania publicznego,
o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450), pod tytułem:
UPAMIETNIENIE
HISTORII
WROCŁAWSKICH
KOMBATANTÓW
I
OSÓB
REPRESOJONOWANYCH 2018 – II EDYCJA – Żołnierze AK-WiN we Wrocławiu.
§ 2. Cel gry miejskiej
Celem gry miejskiej „NIEZŁOMI WE WROCŁAWIU” jest upamiętnienie
i przedstawienie powojennych losów bohaterów AK-WiN, ze szczególnym
uwzględnieniem najważniejszych postaci wrocławskiego środowiska – Jerzego
Woźniaka, Mieczysława Huchli, Ludwika Marszałaka, Zbigniewa Lazorowicza i innych.
§ 3. Uczestnicy gry miejskiej i rejestracja
1. Gra miejska „NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU” adresowana jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
2. Uczestnictwo w grze miejskiej wymaga uprzedniego zgłoszenia na formularzu
zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, uczniów wraz
z nauczycielem/opiekunem grupy przez dyrekcję szkoły.
3. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do formularza
zgłoszeniowego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w grze, która stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy w formie skanu należy przesłać na adres e-mail:
rodm@rodm-wroclaw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2018
roku.

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl

Organizatorzy:

5. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników w grze decyduje termin zgłoszenia.
6. Dyrekcja szkoły o uczestnictwie w grze miejskiej zostanie powiadomiona przez
Organizatora drogą mailową.
7. Zgłoszenia po upływie terminu wskazanym w §2 ust. 3 nie zostaną uwzględnione.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w §2 ust.3.
§4. Zasady gry
1. Gra miejska „NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU” odbywa się 19 września 2018 roku we
Wrocławiu od godziny 8.00 do godziny 16.00.
2. W grze miejskiej „NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU’ może wziąć udział maksymalnie 60
uczestników, którzy zostaną podzieleni na 10 lub 12 zespołów.
3. Zespół składa się z 5 lub 6 uczestników oraz opiekuna.
4. Każdy zespół otrzymuje koszulki z podobizną kombatanta, mapy i podstawowe
instrukcje umożliwiające grę.
5. Zadaniem Zespołów jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami
Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde zadanie
otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności i czasu jego
realizacji.
6. Po trasie gry Zespoły poruszają się pieszo bądź tramwajem, co bezpośrednio wynika
z otrzymanej instrukcji do gry.
7. W trakcie gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba
członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych.
W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania
dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
8. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu
zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
9. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla uczestników gry.
10. Zespoły po mieście poruszają się na własną odpowiedzialność.
11. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność
cywilnoprawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność za taką osobę ponosi opiekun Zespołu.
12. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu,
złamania zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom w dowolnym
momencie gry Organizator ma prawo do wykluczenia go/zespołu z gry. Decyzja
Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
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13. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, iż ten
jest w złym stanie zdrowotnym, pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące
naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
15. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra
mogą być naruszone w czasie gry.
§5. Rozgrywka
1. W dniu gry tj. 19 września 2018 roku należy do godziny 8.00 potwierdzić udział
w grze w jednym z trzech punktów startowych. Szczegóły zostaną przesłane wraz
z mailem potwierdzającym uczestnictwo w grze dyrekcji szkoły.
2. Potwierdzenia udziału w grze dokonuje nauczyciel sprawujący opiekę nad grupą.
3. W dniu gry o godzinie 8.00 nastąpi odprawa uczestników tj. podział na zespoły,
przedstawienie zasad gry, przydzielania punktów, itp..
4. Zespoły po otrzymaniu instrukcji przystępują do rozgrywki na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
5. Każdy z zespołów do godziny 14.30 powinien ukończyć grę i udać się do punktu
końcowego, który na mapie został oznaczony jako „META”.
6. Zespoły, które do wskazanej w §5 ust. 5 godziny nie ukończą gry, nie będą brane pod
uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
7. O godzinie 15.00 zostanie przeprowadzone spotkanie z kombatantami AK-WiN,
którzy podzielą się swoją historią oraz wręczą nagrody zwycięzcom gry.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wyżej wskazanych godzin.
9. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany dnia organizacji gry. O zmianie uczestnicy zostaną
poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
§6. Wyłonienie zwycięzców
1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w Punkcie Kontrolnym oznaczonym na mapie jako
„META”
2. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali
wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych.
3. Zwycięzcą gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów
przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób
wyłoni zwycięzców.
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§7. Postanowienia końcowe
1. Poprzez rejestrację i udział w grze uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia gry;
c) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika,
oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
2. Dane osobowe uczestników przekazane Fundacji Młoda Rzeczpospolita przez dyrekcję szkół

3.
4.
5.
6.
7.

będą przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji gry, wyłonienia zwycięzców i nie będą
podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w grze.
Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów gry.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania gry.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie gry, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie był
w stanie zapobiec.

8. Zadanie finansowane jest ze środków finansowych Gminy Wrocław.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Gra miejska „NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU”
Nazwa szkoły:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Liczba uczestników:
Liczba opiekunów:
……………………………………………
(data, podpis Dyrektora Szkoły)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Imię i nazwisko uczestnika
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Zgoda*

Organizatorzy:

L.p.
1
2
3
4

Imię i nazwisko opiekuna

Numer kontaktowy

………………………………………..
(data, podpis Dyrektora Szkoły)

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl

Organizatorzy:

Załącznik nr 2
Zgoda na udział w grze miejskiej „NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU”

……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………….
(telefon kontaktowy)

Ja,
niżej
podpisany(a)
…………………………………………
oświadczam,
iż
moje
dziecko ……………………………………. (imię i nazwisko dziecka), ur. ………………………… we ………………………….
pozostaje pod moja władzą rodzicielską/opieką prawną. Ponadto oświadczam, że zapoznałem(-ałam)
się z Regulaminem gry miejskiej „NIEZŁOMNI WE WROCŁAWIU”, akceptuję wszystkie jego
postanowienia i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. grze.

…………………………………………..
(data, czytelny podpis)
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