
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ: 

 

Organizatorem gry „Zagraj w historię -  gra miejska z historią w tle” (zwanej dalej grą) jest Reduta 

Dobrego Imienia – Polska liga Przeciw Zniesławieniom, z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30/537.  

 

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 11.06.2016 w Warszawie. Dzielnica: śródmieście. 

2. Przewidywane godz. gry: 12-13:30.  

3. Uczestnicy gry –zgłoszone zespoły – otrzymują mailem informację o celu, miejscu, 

temacie i dacie gry. W wiadomości mailowej przesłany zostanie również regulamin gry. 

4. Gra jest nieodpłatna.  

5. Do gry można zgłaszać się mailowo do wyczerpania miejsc. 

6. W grze może wziąć udział 30 drużyn. Drużyny będą przyjmowane w kolejności zgłoszeń. 

7. Drużyny powinny składać się z zespołu liczącego od 2 do 4 osób. W każdej drużynie musi być osoba 

dorosła.  

8. Każda przyjęta drużyna zostanie poinformowana o przyjęciu jej zgłoszenia. 

9. Zadaniem uczestników imprezy będzie: 

a. odwiedzenie punktów gry zlokalizowanych na Warszawskim Śródmieściu i wykonanie 

przydzielonych do nich zadań, a następnie powrót w określonym czasie na metę gry; 

b. gracze nie muszą odwiedzić wszystkich punktów gry (jeśli np. mieliby nie zdążyć z powrotem na 

metę gry) jednak może zmniejszyć to ich szanse na zdobycie nagrody, a za ominięty punkt gry nie 

otrzymają żadnej pieczątki na karcie gry; 

c. punkty gry będzie można pokonywać w dowolnej kolejności; 

d. wykonanie zadań będzie punktowane, otrzymana punktacja będzie uzależniona od stopnia 

poprawności jego realizacji lub czasu potrzebnego do jego wykonania; 

e. punktacja w poszczególnych punktach może wynosić od 0 do 5 punktów, w szczególnych 

przypadkach punktacja może wynosić od 0 do 7 punktów; 

f. gracze będą również wykonywać zadanie dodatkowe, za zadania dodatkowe przewidziana jest 

punktacja od 0 do 2 punktów;  

10. Grę wygrywa zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów. 

11. Nagrody otrzymają 3 drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów. 

12. Jeśli 2 lub więcej drużyn zdobędą taką samą liczę punktów (dotyczy miejsc 1-3) 

przewidziana jest dogrywka na mecie gry. Jeśli będzie dużo drużyn z taką samą punktacją i nie uda się 

przeprowadzić dogrywki zwycięży drużyna, która przybyła na metę pierwsza.  

13. Start i meta gry będą w tym samym miejscu.  

14. Na starcie gry: 

a. ogłoszone zostaną zasady gry; 

b. wręczone zostaną mapy z zaznaczonymi punktami do odwiedzenia oraz regulamin gry i karty gry, 

na których wbijane będą punkty za wykonane zadania; 

15. Na mecie gry: 

a. ogłoszone zostaną wyniki gry; 

b. wręczone zostaną nagrody dla 3 najlepszych drużyn; 

c. wręczone zostaną drobne upominki dla każdej drużyny, która wzięła udział w grze; 

d. gracze, którzy szybciej skończą grę będą mogli poczekać na mecie na podsumowanie wyników 

grając w gry planszowe; 

16. W trakcie gry robione będą zdjęcia. Zdjęcia mogą zostać później umieszczone na FB Organizatora, 

na stronie internetowej Organizatora oraz na wpolityce.pl  

17. Zgłaszając się do udziału w Grze wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie i opublikowanie 
swojego wizerunku na powyższych portalach. 



18. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu udziału w Grze jest  

Reduta Dobrego Imienia – Polska liga Przeciw Zniesławieniom z siedzibą w Warszawie, ul. 
Kopernika 30/537. Uczestnicy Gry mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia udziału w grze.  
19.  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. 

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

szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących  

w grze. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 


