
REGULAMIN RODZINNEJ GRY TERENOWEJ –„ZDOBĄDŹ FLAGĘ”

§ 1. ORGANIZATOR i PATRONI GRY

1. Organizatorem gry miejskiej realizowanej na terenie Trzebieży jest Stowarzyszenie Pojazdów 
Militarnych z siedzibą: ul. WOP 67/1 Trzebież

2. Patronat nad Grą objął Burmistrz Polic,Starosta Policki,Przewodniczący Rady Powiatu 
Polickiego,Wójt Gminy Dobra,Wójt Gminy Kołbaskowo,Burmistrz Nowego Warpna

§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE

1. Organizator nie ogranicza wieku Gracza. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Grze z rodzicami lub 
prawnymi opiekunami.

2. Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia i opieki medycznej Graczom.

4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania 
szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne  
z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 

5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
   a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
   b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 
133 poz. 883);
   c) opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunku 
uczestnika, a także imienia i nazwiska Gracza w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

§ 3. ZASADY GRY

1. Gra zostanie przeprowadzona 2 maja 2019 r. w Trzebieży w godz. 12.00-14.00. 

2. Celem gry jest odnalezienie na trasie Punktów Gry (zwane dalej PG), na których będą obecni 
Agenci i zdobycie flagi. Na każdym PG Gracz otrzymuje od Agenta zadanie do rozwiązania. 

3. Gra odbywa się wyłącznie w kategorii grupowej (rodzinnej). W grze mogą wystartować drużyny 
liczące 2-5 osób

4. Warunkiem udziału w Grze jest posiadanie Karty Gry (zwana dalej KG).

5. Warunkiem otrzymania KG jest rejestracja osobista 2 maja 2016 r w godzinach 12:00 – 13:00 lub 
do wyczerpania KG. 

6. Liczba KG jest ograniczona do 20 (słownie: dwudziestu). 

7. Do rozwiązania zadań na PG będą dopuszczeni tylko Gracze posiadający KG. 

8. Każda KG zostanie oznaczona specjalnym stemplem oraz numerem przypisanym do konkretnej 
drużyny. Tylko KG ze stemplem Organizatora upoważniają do udziału w Grze. KG bez stempla 
Organizatora będą uznane za nieważne. 

9. KG będą wydawane w dniu odbywania się Gry, 2 maja 2019 od godziny 13:00 tylko 
zarejestrowanym Graczom. W przypadku niezgłoszenia się zarejestrowanego Gracza po odbiór KG w 
oznaczonym terminie, KG o godz. 13.01 wróci do puli i zostanie wydana – po uprzedniej rejestracji – 
Graczowi, który nie dokonał wcześniejszej rejestracji w przewidzianym terminie, a mimo to chciałby 
wziąć udział w Grze. 

10. Zarejestrowani Gracze po odbiorze Karty Gry powinni stawić się 2 maja 2019 do godz. 13:00 przy
scenie na polu namiotowym GCEiR. 

11. Gra rozpocznie się po wydaniu KG wszystkim zarejestrowanym Graczom i ogłoszeniu startu gry 
przez organizatora

12. Gra rozpoczyna się i kończy na polu namiotowym GCEiR w Trzebieży

13. Gra obejmuje:

 przejście wyznaczoną trasą w celu odnalezienia kodów gry;



 dotarcie do punktów, dalej zwanych PG, które znajdują się w terenie i w których gracz ma do 
wykonania specjalne zadanie

 wypełnienie KG i odgadnięcie hasła

14. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody, Gracz musi odwiedzić wszystkie PG według kolejności
pokazanej na mapie. Świadectwem tego, że Gracz odwiedził PG jest znak w KG. Brak znaku 
traktowany będzie jako pominięcie, PG. Brak któregokolwiek znaku z PG jest równoznaczny z 
dyskwalifikacją Drużyny.

17. Do PG można trafić kierując się widniejącymi na mapie znakami i wskazówkami otrzymanymi od 
agentów w trakcie gry

18. Po przybyciu na PG, Gracz powinien odnaleźć Agenta. Po okazaniu Agentowi KG, Gracz otrzyma
zadanie do wykonania.

19. Agenci mogą przebywać w pobliżu PG. Gracz musi być przygotowany na poszukiwanie Agenta.

20. Zespół nie może się rozdzielać. Na każdym punkcie kontrolnym przeprowadzana będzie 
weryfikacja liczby osób w zespole z liczbą graczy zgłoszonych do Gry. 

21. Po rozwiązaniu zadania, Gracz oddaje KG Agentowi, który stempluje KG. Gracz może się udać na
poszukiwanie następnego PG. Po przejściu całej trasy, wypełnieniu KG  i odwiedzeniu wszystkich 
PG, Gracz musi zdać KG w punkcie rejestracji na polu namiotowym GCEiR w Trzebieży. 

22. Organizator nie określa, z jakich rodzajów pomocy naukowych może korzystać Gracz podczas 
wykonywania zadań.

§ 4. PUNKTACJA

1. Do finału przejdą 3 drużyny, które ukończą trasę w najkrótszym czasie oraz rozwiążą 
wszystkie zadania.

2. Nagrody rzeczowe dostaną 3 zwycięskie drużyny oraz dodatkowo zostaną przyznane 
wyróżnienia.

3. Świadectwem dotarcia do PG i przystąpienia do rozwiązywania zadania jest stempel w KG.

4. Do każdego zadania można przystąpić tylko jeden raz. 

5. Decyzja Agenta w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna. Jakakolwiek 
próba wywierania wpływu na Agenta i jego decyzje oraz wszelkie zachowania niezgodne z 
Regulaminem Gry oraz powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, będą stanowić 
podstawę do dyskwalifikacji Gracza przez Organizatora Gry.

§ 5. WARUNKI UKOŃCZNIA GRY

1. Warunkiem ukończenia Gry/przyjęcia KG przez Organizatora i wzięcia udziału w zliczaniu 
punktów jest wypełnienie KG, odwiedzenie wszystkich PG oraz dostarczenie KG do godziny 15:00,   
2 maja 2019 r. do punktu rejestracji znajdującego się na polu namiotowym GCEiR w Trzebieży

2. Gracz zostanie zdyskwalifikowany (KG nie zostanie przyjęta i nie weźmie udziału w zliczaniu 
punktów), a tym samym Gracz utraci możliwość zdobycia jednej z nagród w następujących 
przypadkach:
   a) KG zostanie dostarczona po godz. 15:00, 2 maja 2019 r.;
   b) Gracz zgubi KG;
   c) KG ulegnie zniszczeniu na tyle poważnemu, że wykluczy to możliwość jej odczytania i zliczenia 
punktów;
   d) Gracz dostarczy KG z innym numerem, niż ten, który został przypisany do jego nazwiska w 
chwili wydawania KG;
   e) Gracz dostarczy KG bez odpowiednich oznaczeń lub zajdzie podejrzenie, że KG nie jest 
oryginalna (została skopiowana lub podrobiona inną metodą);
   f) Gracz naruszy Regulamin Gry, złamie zasady fair play, utrudni Grę innym Graczom.

3. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Gracza jest ostateczna.



§ 6. NAGRODY

1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 2 maja 2019 r. nie później niż o godz. 16:45 
na polu namiotowym GCEiR w Trzebieży

2. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną 
nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w 
zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.


