
Zasady uczestnictwa w Grze Plenerowej: „Poznaj Baranów” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Gry Plenerowej pod nazwą „Poznaj Baranów” jest Gminne 
Centrum Kultury w Baranowie. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady Gry, uprawnienia Organizatora oraz prawa 
i obowiązki uczestników Gry.  

3. W grze plenerowej mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat oraz osoby 
dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Baranów. 

4. Gra rozpoczyna się w dniu 20 września o godz. 13.00. 

5. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w grze wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody prawnego opiekuna. 

6. Gra odbywa się na terenie Baranowa. 

7. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne, bezpłatne. 

8. Uczestnictwo w Grze jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu oraz 
wyrażeniu zgody opiekuna prawnego dla osoby niepełnoletniej, podpisaniu 
klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzuli zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczenia o przestrzeganiu zasady 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (załącznik 1, 2, 3). 

9. Do gry przystępują 3-osobowe zespoły, które na starcie losują numerek 
wyznaczający kolejność w jakiej co 10 min. będą wyruszać w teren. 

10. Każdej drużynie będzie mierzony czas od momentu startu do ukończenia zadania.  

11. Wszystkie drużyny przed rozpoczęciem Gry otrzymają zagadkę/wskazówkę, która 
prowadzić będzie do pierwszego obiektu oznaczonego w terenie chorągiewką  
oraz kartę na odpowiedzi. 

12. Przy każdym kolejnym obiekcie będzie znajdowała się chorągiewka, 
zagadka/wskazówka naprowadzająca na kolejne miejsce i zestaw pytań. 
Odpowiedzi należy umieszczać na karcie otrzymanej na starcie. 

13. Zagadki/wskazówki i pytania należy zostawić w danym miejscu dla następnych 
grup. 

14. Zadaniem drużyn jest pokonanie prawidłowo (znalezienie w kolejności obiektów 
znajdujących się w zagadkach) całej trasy oraz udzielenie odpowiedzi na 
umieszczone tam pytania.  

15. Zwycięzcą będzie ta drużyna, która pokona wyznaczoną trasę w jak najkrótszym 
czasie oraz udzieli jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi. 

16. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20 września 2020 r. w świetlicy w Baranowie. 

17. W grze plenerowej można poruszać się wyłącznie pieszo. 

18. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu przez drużynę tj.  załamanie 
zasad „fair play”, utrudniania gry innym graczom, porozumiewanie się pomiędzy 
grupami Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia drużyny z gry. 



19. Organizator zapewnia dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. 

20. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać najpóźniej do 14 września do godz. 16.00 w 
Gminnym Centrum Kultury w Baranowie  ul. Rynek 14 
24-105 Baranów, telefonicznie pod nr tel. 81 883-40-27, 81 883-40-45 wew. 29 
bądź e-mail: gck@gminabaranow.pl 

21.  Ilość miejsc dla osób biorących udział w Grze terenowej jest ograniczona. 
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