
REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ „STĘSZEW – TAK! NATURALNIE!” 

 organizowanej w ramach Pikniku Ekologicznego „Z ekologią modnie” 

 

1. Organizator:  
Organizatorem Rodzinnej Gry Miejskiej „STĘSZEW – TAK! NATURALNIE!” (zwanej dalej Grą lub Grą Miejską) 
organizowanej w ramach Pikniku Ekologicznego „Z ekologią modnie” jest Gmina Stęszew z siedzibą w Stęszewie ul. 
Poznańska 11. 

2. Cel organizacji Gry:  
- zapoznanie uczestników z przyrodą i  historią regionu, 
- promocja walorów rekreacyjnych Stęszewa i  okolic,  
- promocja rekreacji fizycznej i uprawiania sportu,  
- popularyzowanie wiedzy ekologicznej, przyrodniczej i historycznej. 

3. Przedmiot:  
Rodzinna Gra Miejska „STĘSZEW – TAK! NATURALNIE!” jest elementem - Pikniku  Ekologicznego „Z ekologią modnie”. 
Uczestnicy mają za zadanie przebycie wyznaczonej trasy i zdobycie jak największej ilości punktów. 

4. Uczestnicy: 
A. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Stęszew. 
B. W Grze biorą udział drużyny składające się z min 3, max  4 osób. Jedna z osób w drużynie musi być pełnoletnia. 
C. Drużyny mogą zgłaszać się do Gry poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) 

do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, pok. nr 1 lub elektronicznie na adres 
maja.lukowska@steszew.pl. 

D. W Grze mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że do formularza zgłoszeniowego załączona 
zostanie zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Grze (formularz w załączeniu). 

E. Liczba drużyn mogących wziąć udział w Grze jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do gry decyduje kolejność 
wpływu formularzy zgłoszeniowych. 2 czerwca 2017r. Organizator poinformuje każdą z drużyn o tym, czy została 
zakwalifikowana do wzięcia udziału w Grze oraz prześle potwierdzenie uczestnictwa na adres elektroniczny 
podany w formularzu zgłoszeniowym. 

F. Złożenie formularza  zgłoszeniowego jest równoznaczne z tym, że uczestnicy wyrażają zgodę na: 
a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, 
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla 

prowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2016 poz. 
922), 

c) nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku na cele związane z promocją Gminy Stęszew na 
stronie internetowej oraz  w lokalnej prasie. 

5. Promocja: 
„Wieści Stęszewskie”, strona internetowa Gminy Stęszew, Facebook, materiały promocyjne, listy do szkół. 

6. Nagrody: 
Nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc, dla  pozostałych uczestników Gry upominki. Nagrody  
zostaną wręczone po ukończeniu  Gry  w trakcie Pikniku  Ekologicznego „Z ekologią modnie” w dniu  11 czerwca 
2017r. przy  Hali  Widowiskowo-Sportowej w Stęszewie ul. Poznańska 22 A.  

7. Jury: 
W skład jury wejdą 3 osoby: organizator,  osoba związana z tematyką ekologii, osoba znana w społeczności lokalnej. 

8. Harmonogram konkursu: 
A. Ogłoszenie GRY MIEJSKIEJ: 8 maja 2017r.  

B. Zgłoszenie drużyn w terminie do 31 maja 2017r. w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, pok. nr 1 

lub e – mailem na adres maja.lukowska@steszew.pl. 

C. W dniu 2 czerwca 2017r. w UMG Stęszew o godz. 12.00 odbędzie się losowanie kolejności  rozpoczęcia Gry przez 

Drużyny oraz poinformowanie e-mailem Drużyn o zakwalifikowaniu się do Gry, numerze startowym oraz 

godzinie startu (Drużyny startują od godz. 12.30 w odstępach 10 – minutowych). 

D. Gra rozpocznie się 11 czerwca 2017r. od godz.12.30 – START: Stacja Turystyczna przy  rzece Samicy w Stęszewie, 

przy Urzędzie Gminy; META: teren obok Hali Widowiskowo – Sportowej w Stęszewie ul. Poznańska 22A. 
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9. Zasady i tryb Gry: 

A. Drużyny zgłaszają się dnia 11 czerwca 2017r. o godz. wskazanej w mailu (początek o 12.30) na STARCIE Gry 
(Stacja Turystyczna przy  rzece Samicy w Stęszewie, przy Urzędzie Gminy). 

B. Na STARCIE Gry każda drużyna otrzyma pakiet startowy: KARTĘ GRY (wzór w załączeniu), numer startowy oraz 
regulamin. 

C. Organizator wyznaczy 6 lokalizacji na terenie Stęszewa, zwanych dalej STACJAMI. Na każdej STACJI na 
uczestników  będą czekali sędziowie, którzy wytłumaczą na czym polegają zadania do wykonania, wskażą 
lokalizację kolejnej stacji lub  wręczą wskazówkę dotyczącą zadań dodatkowych tzw. „Zadań w trasie”. Zadaniem 
uczestników gry jest odwiedzenie po kolei wszystkich STACJI, wykonanie zadań i udzielenie odpowiedzi na 
pytania przygotowane na poszczególnych stacjach, wykonanie zadań dodatkowych oraz dotarcie do METY.  

D. Na każdej STACJI drużyny będą miały do wykonania trzy zadania: dwa praktyczne oraz jedno teoretyczne. Za 
każde zadanie można zdobyć maksymalnie 5 punktów. Czas na wykonanie zadań jest ograniczony i na każdej 
stacji wynosi 10 min (łącznie dla wszystkich 3 zadań). Na trzech STACJACH przygotowane będą pytania specjalne, 
za które będzie można zdobyć po 5 dodatkowych punktów (5 punktów za każdą prawidłową odpowiedź). 

E. Pomiędzy STACJAMI drużyny będą miały możliwość zdobycia dodatkowych punktów w Grze poprzez wykonanie 
3 zadań dodatkowych. Wskazówki do ich wykonania przekażą sędziowie na kolejnych stacjach. Za ich prawidłowe 
wykonanie będzie można zdobyć po 3 dodatkowe punkty (3 punkty za każde prawidłowo wykonane zadanie). 

F. W każdej z sześciu STACJI Gry liczba uczestników w drużynie musi być kompletna. Będzie ona weryfikowana z 
liczbą Uczestników oznaczoną na KARCIE GRY. W razie niezgodności drużyna może zostać zdyskwalifikowana.  

G. Po trasie Gry drużyny poruszają się pieszo, zgodnie ze wskazówkami otrzymywanymi od sędziów na kolejnych 
STACJACH.  

H. Na każdej STACJI sędziowie uzupełniają KARTY GRY drużyn przykładając pieczęć oraz wpisując uzyskaną liczbę 
punktów. W trakcie Gry drużyny uzupełniają KARTĘ GRY  w zakresie zadań dodatkowych. Drużyny oddają KARTY 
GRY na MECIE, w zielonym namiocie Gminy Stęszew.  

I. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drużyna, która nie 
dostosuje się do tego wymogu zostanie wykluczona z dalszej rozgrywki. 

J. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, z uwagi na to Uczestnicy obowiązani są do zachowania szczególnej 
ostrożności. 

K. Uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Uczestnicy biorą na siebie pełną 
odpowiedzialność cywilnoprawną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 
za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

L. W przypadku naruszenia przez Drużynę niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym 
Drużynom, w dowolnym momencie gry Organizator ma prawo wykluczenia Drużyny z gry. Decyzja Organizatora 
w tej kwestii jest ostateczna.  

M. Jury  powołane przez organizatora dokona wyboru zwycięzców, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych  przez 
Drużyny punktów  w trakcie Gry. 

N. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zwycięskie drużyny, Organizator przeprowadzi dogrywkę. 

10. Informacje końcowe: 
A. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: terminów i miejsca Gry. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną 

poinformowani e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem. 
B. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Gry Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji 

przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 
C. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania, przerwania lub zakończenia Gry nie wyłaniając zwycięzcy lub 

nie wręczając nagrody, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.  
D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Gry spowodowane 

działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które 
odpowiedzialności nie ponosi , lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. 

E. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie 
warunków uczestnictwa w Grze.  

F. Regulamin Gry dołączony będzie do pakietów startowych oraz udostępniony na stronie internetowej 
Organizatora. 

G. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw.  

H. Aktualne informacje o Grze Miejskiej dostępne są na stronie internetowej  www.steszew.pl oraz  pod numerem 
telefonu 618197125. 
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