
 Regulamin Historycznej Gry Miejskiej 

 

 

§1. Organizatorzy. 

1. Organizatorami Historycznej Gry Miejskiej są Gmina Kostrzyn i Stowarzyszenie Historyczno-

Kulturalne im. hrabiego Adolfa Bnińskiego. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie punktów, zaproszenie organizacji 

działających na terenie gminy do opieki nad punktami oraz opieka nad przebiegiem Gry. 

 

 §2. Zasady Gry. 

1. Historyczna Gra Miejska zostanie zorganizowana 17 czerwca 2018 roku w okolicach Parku 

Harcerza w Kostrzynie. Gra rozpocznie się o godzinie 12:00 a zakończy o 17:30. 

2. Celem Gry jest zapoznanie uczestników z losami miasta Kostrzyn oraz okolicy na przełomie 

wieków. 

3. Uczestnicy będą mieć za zadanie poruszać się między punktami (odpowiadającymi kolejnym 

epokom historycznym) i wypełnianiu powierzonym im zadań. Za wykonane zadania zostanie 

przyznana punktacja zgodnie z regułami ustalonymi przez opiekunów punktów. 

4. Punktacja na jednym punkcie gry zawiera się w przedziale od 1 (słownie: jeden punkt) do 10 

(słownie: dziesięciu punktów). Uzyskane punkty są zapisywane na karcie drużyny oraz na 

karcie punktu. 

5. Drużyny mogą poruszać się pomiędzy punktami w dowolnej kolejności. 

6. Do końcowej klasyfikacji będą brane tylko zespoły, które posiadają punktację z wszystkich 

punktów. 

7. W razie remisu i możności wyłonienia trzech pierwszych miejsc, decydować będzie dogrywka 

wśród zespołów z puli remisowej. 

8. Po zakończeniu Gry zostaną ogłoszone miejsce od pierwszego do dziesiątego. Pełna lista 

ukarze się na stronach internetowych organizatorów. 

 

§3. Uczestnicy Gry i zasady zgłaszania. 

1. W grze mogą uczestniczyć zespoły liczące od 2 do 8 osób. 

2. W każdym zespole musi być chociaż jedna pełnoletnia osoba. 

3. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w Grze, muszą przedłożyć zgodę 

Rodziców/Opiekunów na udział w Grze. Zgoda stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę 

należy przedłożyć w dniu Gry w punkcie startowym. 

4. Zgłaszać do Gry można się w dniu organizacji Gry (17 czerwiec 2018) od godziny 11:00 do 

14:00 w punkcie startowym, który będzie znajdować się w Parku Harcerza w Kostrzynie. 

5. Każdy zespół dostanie kartę gry oraz mapkę z oznaczonymi punktami Gry. Mapka stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu.  



6. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

 wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

 przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie nie-

zbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883); 

 opublikowanie przez Organizatorów na łamach stron internetowych, portali społecz-

nościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasad-

nionym przypadku, imienia  

i nazwiska uczestnika. 

7. Do każdego zadania musi podchodzić cała zgłoszona grupa. Przed rozpoczęciem zmagań na 

poszczególnym punkcie gry, opiekunowie punktu muszą otrzymać kartę drużyny. 

 

§4. Opiekunowie punktów. 

1. Opiekunami punktów Gry są instytucje zaproszone przez organizatorów Gry. 

2. Opiekunami punktów są: 

 wiek XII – firma Wynajmij Rycerza (teren przy OSP) 

 wiek XVII – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kostrzynie (teren przy Szkole 

Podstawowej nr 1) 

 okres rozbiorów – Stowarzyszenie Walka Kostrzyn ( teren przy Kościele pw. Św. 

Piotra i Pawła) 

 Powstanie Wielkopolskie – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 Koło w Kostrzynie ( Park Harcerza) 

 II Wojna światowa - Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. hrabiego Adolfa 

Bnińskiego (Rynek) 

 RP Ludowa – Uniwersytet Każdego Wieku (Skwer przy Bibliotece) 

 Lata 90 i czasy współczesne – Rada Miejska i Urząd Miejski w Kostrzynie (ul. 

Dworcowa przy Domu Katolickim) 

3. Do zadań opiekunów punktów należy ustalenie: zadań dla uczestników, zasad punktacji oraz 

opieka nad punktami w trakcie Gry. 

 

 

§5.  Zwycięzcy gry i nagrody. 

1. Zwycięzcą Gry zostaje drużyna, która uzyskała najwyższą sumę punktów z poszczególnych 

punktów gry. W razie remisu decydują zasady z §2 pkt 7. 

2. Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca. 

3. Nagrodami są: 

 za zajęcie pierwszego miejsca: puchar oraz bon na zakup książek o wartości 400,00 

PLN 



 za zajęcie pierwszego miejsca: puchar oraz bon na zakup książek o wartości 300,00 

PLN 

 za zajęcie pierwszego miejsca: puchar oraz bon na zakup książek o wartości 200,00 

PLN 

 

 

 §6.  Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu na stronach internetowych organizatorów. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry  

z ważnych przyczyn. 

4. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, 

rowerów i innych pojazdów silnikowych. 

5. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

Grupa, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie 

automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki. 

6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o 

zachowanie szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie zapewnią opieki medycznej dla osób 

uczestniczących w Grze. 

7. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, który 

umożliwia udział w Grze. 

8. Charakter imprezy powoduje, że Grupy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. 

9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na 

cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę 

ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu, będący osobą pełnoletnią. 

10. W przypadku naruszenia przez grupę niniejszego regulaminu, złamania zasad „fair play”, bądź 

utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo 

do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

11. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzą, iż ten jest 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

13. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być 

naruszone w czasie Gry. 

 


