
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

„STAN WOJENNY W ŁODZI – ORŁA WRONA NIE POKONA” 

 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem Gry Miejskiej „Stan Wojenny w Łodzi” jest stowarzyszenie Studenci 

dla Rzeczypospolitej – oddział w Łodzi. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie 

miasta Łodzi oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej 

przebiegu. 

 

§ 2. Zasady Gry 

1. Gra „Stan Wojenny w Łodzi ” odbędzie się 11 grudnia 2016 r. roku w Łodzi w 

godzinach 10:00 – 14:00. 

2.  Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom związanych z naszym miastem miejsc i 

postaci, pełniących ważne role i funkcje podczas Stanu Wojennego. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja Zespołu 3-osobowego bądź 4-osobowego, 

złożonego z osób powyżej 13 roku życia. 

4. Zespół wybiera spośród swoich uczestników Lidera oraz nazwę, którą będzie 

posługiwał się w czasie Gry. 

5. Każdy Zespół otrzymuje od Organizatorów taką samą trasę do pokonania. 

6. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi 

Punktami oraz wykonanie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą 

otrzymać punkty, które zostaną przyznane przez Organizatorów. Punkty 

przyznawane są w zależności od stopnia poprawności realizacji zadania. Na 

każdym punkcie Zespół otrzyma przedmioty potrzebne do wykonywania zadań. 

7. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, 

skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych. Organizator nie pokrywa 

kosztów związanych z przejazdami komunikacją miejską w Łodzi.  

8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  

9. 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. 

10. Charakter Gry powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną 

odpowiedzialność. 

11. 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. 

12. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź 

utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć zespół w 

dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące 

naruszyć porządek publiczny. 

 

§ 3. Zgłoszenia 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu. 

2. Udział w Grze jest bezpłatny. 

3. Zgłoszenia będzie można dokonywać poprzez formularz Google.: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4AUqsOy-

FRTtzuxA94pjMN5p8GhzXzmdJFxIJ11E6YPkA-A/viewform  

Zgłoszenia będziemy przyjmować do 10 grudnia 2016 r.  

Jednocześnie informujemy, że w Grze może wziąć udział 10 Zespołów. Limit jest 

wprowadzony ze względu na sprawny przebieg Gry oraz bezpieczeństwo 

uczestników. 

4. W dniu Gry o godz. 10:00 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad 

gry, sposobu oceniania, itp.) na Placu Dąbrowskiego. 

5. Osób niepełnoletnie muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć w dzień Gry. 

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

a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

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

c) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 



społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w 

uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika. 

8. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. 

Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach 

Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji 

danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie 

Kontrolnym. 

§ 4.Nagrody 

1.  Nagrodami w grze miejskiej są nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział 

Promocji Urzędu Miasta Łodzi oraz materiały edukacyjne przekazane przez Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. 

 

§ 5. Zakończenie Gry 

1. Zakończenie Gry następuje z chwilą dotarcia wszystkich Zespołów do Punktu 

Końcowego. 

2. Ogłoszenie wyników, rozdanie Certyfikatów uczestnictwa oraz nagród odbędzie 

się niezwłocznie po zakończeniu Gry w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży przy 

ul. Skorupki 13. 

3. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które 

otrzymali wykonując zadania w poszczególnych Punktach. Zwycięzcą Gry zostanie 

Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa 

lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do 

dodatkowego zadania  rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni 

zwycięzców. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zobowiązuje się do wysłania drogą mailową Regulaminu Gry do lidera 

Zespołu. Ponadto będzie on dostępny u Organizatorów oraz u Nauczycieli, do 

których zostało skierowane zaproszenie do uczestnictwa w Grze. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry  


