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Regulamin Gry Ulicznej 

 

 

Ku Niepod egłej 
 

 

 

Gra uliczna „KU NIEPODLEGŁEJ” (w poniższym regulaminie określana 

w skrócie jako ”gra”) skierowana jest do dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Celem gry jest przybliżenie najważniejszych faktów z dziejów 

naszego kraju i rodaków, od wybuchu I Wojny Światowej do momentu 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas gry uczestnicy będą 

wykonywać różnorodne zadania logiczne oraz sprawnościowe, które 

w przystępny i ciekawy sposób przybliżą historyczne fakty.  

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!



 

 

Organizator gry ulicznej: 

1 Drużyna Harcerska im. św. Maksymiliana Kolbe w Teresinie 

Hufiec ZHP Sochaczew 

Gmina Teresin 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację: 

Organizator: Joanna Budnik 

Organizator ds. programowych: Adrianna Misiak 

Organizator ds. logistycznych: Marek Pietrasik 

 

Cele: 

• czynny udział w gminnych obchodach 100-lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości; 

• przybliżenie historii powstawania Niepodległego Państwa 

Polskiego; 

• zapoznanie uczestników z harcerskim sposobem na naukę  

o historycznych faktach; 

• rozpowszechnianie idei współpracy, zdrowego 

współzawodnictwa i wytrwałości w dążeniu ku celom; 

• promowanie aktywnych form wypoczynku, zdrowego trybu życia 

oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego; 

• promocja Związku Harcerstwa Polskiego oraz budowanie 

dobrego wizerunku harcerstwa wśród lokalnej społeczności; 

• zaszczepienie wśród uczestników chęci do rozwoju 

i podejmowania się działania społecznego i wolontariackiego, 

poprzez różnorodność form stosowanych na punktach 

organizowanej gry ulicznej. 

 

Termin:  

Gra odbędzie się bez względu na pogodę 01.05.2018r. 

 

Uczestnictwo:  

Uczestnicy biorą udział w grze w patrolach liczących 5-10 osób. Patrole 

mogą być mieszane, nie ma znaczenia płeć czy wiek. Zachęcamy do 

łączenia rodzin – zapewni to integrację dzieci i dorosłych.  W przypadku 



 

 

uczestników niepełnoletnich w patrolu musi być przynajmniej jedna osoba 

pełnoletnia. Bierze ona odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci  

z patrolu. Musi towarzyszyć patrolowi przez cały czas trwania gry. Każdy 

niepełnoletni uczestnik musi posiadać pisemną zgodę opiekunów lub 

rodziców na udział w grze (załącznik 2) Każdy pełnoletni uczestnik łącznie 

z opiekunem patrolu musi wypełnić oświadczenie o udziale w grze 

(załącznik 3).  

Każdy uczestnik patrolu (łącznie z opiekunem) powinien wziąć udział 

w co najmniej jednym zadaniu przewidzianym na trasie gry.  

Udział w grze jest bezpłatny! 

 

Program: 

Gra dla każdego patrolu rozpoczyna się o innej godzinie (począwszy od 

9:00). Godzina startu zostanie podana po zakwalifikowaniu patrolu na grę. 

Przewidywana godzina zakończenia 15:00, jednakże czas gry może ulec 

zmianie w zależności od działań patroli na punktach.  

 

Przebieg gry:  

Zadaniem uczestników będzie odnalezienie w odpowiedniej kolejności 

wszystkich punktów kontrolnych i wykonanie tam powierzonych zadań. W 

momencie startu patrole otrzymają mapy z zaznaczonymi punktami 

kontrolnymi. Długość trasy będzie uzależniona od drogi jaką obiorą patrole 

pomiędzy punktami, ok. 6-7 km. Organizator nie narzuca jednej trasy.  

Ilość i rozkład punktów jest identyczna dla wszystkich uczestników. 

Organizator przewiduje jedynie zróżnicowanie poszczególnych zadań na 

punktach biorąc pod uwagę wiek uczestników. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez wypełnienie i przesłanie na adres 

e-mail formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1). 

Zgłoszenia prosimy przesłać do 22.04.2018r. na adres: 

marek.pietrasik@zhp.net.pl 

 

Po otrzymaniu przez organizatorów zgłoszenia, opiekun patrolu 

otrzyma informację zwrotną o przyjęciu na grę oraz dalsze informacje. 

  

mailto:marek.pietrasik@zhp.net.pl


 

 

Postanowienia końcowe: 

 
1. 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 gry. 

 

2. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy 

proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Patrole poruszają się po trasie 

na odpowiedzialność opiekuna patrolu. 

 

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na punktach kontrolnych, podczas 

wykonywania zadań. 

 

4. Całość trasy musi zostać pokonana pieszo. Niedozwolone jest korzystanie 

z samochodów, skuterów, rowerów itp. 

 

5. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-

prawną podczas trwania całej gry. W przypadku osób niepełnoletnich 

odpowiedzialność za taką osobę ponosi opiekun patrolu. 

 

6. 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 z gry. Decyzja 

organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

 

7. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, iż 

ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry 

mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

9.  Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których 

dobra mogą być naruszone w czasie gry. 

 

10. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatora.  

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry 

z ważnych przyczyn.
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Załącznik 1 

Karta Zgłoszenia Patrolu 
 

Nazwa Patrolu  

Opiekun Patrolu  
Tel. Kontaktowy 
opiekuna patrolu 

 

Adres Email  

Uwagi Opiekuna 
Patrolu 

 

 

Skład Patrolu  

LP Imię i Nazwisko  
Rok 

Urodzenia 
Tel. Kontaktowy 

Rodziców/Opiekunów 
Miejscowość 
Zamieszkania 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Załącznik 2 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na 
uczestnictwo dziecka  

w Grze Ulicznej „Ku Niepodległej” 
 

 

 

 Ja ……………………………………………… wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka ……………………………………………… w grze ulicznej „Ku Niepodległej” 

organizowanej przez 1DH im. św. M. Kolbe w Teresinie* oraz: 

 

• Zapoznałem się z regulaminem gry i akceptuję jej warunki.* 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w powyższych polach dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji celu zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)* 

• Użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa 
Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006. nr 90. poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.* 
 
 
 
 

Data  
Czytelny podpis Opiekuna 

/ Rodzica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w grze. 
 

Imię i nazwisko 

Imię i nazwisko dziecka 
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Załącznik 3 

Oświadczenie osoby pełnoletniej o udziale  
w  Grze Ulicznej „Ku Niepodległej” 

 

 

 Ja ………………………………………………  oświadczam, że biorę udział  

w grze ulicznej „Ku Niepodległej” organizowanej przez 1DH im. św. M. 

Kolbe* oraz: 

 

• Zapoznałem się z regulaminem gry i akceptuję jej warunki.* 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w powyższych polach dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji celu zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)* 

• Użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa 
Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006. nr 90. poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.* 
 
 
 
 

Data  Czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w grze. 
 

Imię i nazwisko 


