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Organizacja i zasady gry 

Organizator: 

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna 

Zasięg i adresat (grupa docelowa): 

Młodzież leszczyńskich szkół średnich 

Zasady gry: 

1. Gra zostanie przeprowadzona 11 stycznia 2022 r. na terenie centrum Leszna. 

2. Celem gry jest przybliżenie młodzieży zabytków oraz ciekawych miejsc w centrum Leszna i  

kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego. Gra ma charakter edukacyjny i 

integracyjny.  

3.  Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy w jak najszybszym czasie, wykonanie zadań i 

testu wiedzy. Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów. W przypadku remisu 

decydować będzie kolejno: 

a) liczba zdobytych punktów w teście wiedzy – max 15 pkt (po 1pkt za każde pytanie), 

b) liczba zdobytych punktów za wykonane zadania na trasie gry – max 14 pkt (po 2 pkt za każde 

zadanie), 

c) czas ukończenia gry. 

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi - 1 godzina. Łącznie można zdobyć 29 punktów. 

Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem. 

4. Uczestnicy grają w zespołach 3-osobowych (oraz opiekun). W grze mogą wziąć udział po 2 zespoły 

z każdej leszczyńskiej szkoły średniej. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu na adres 

mailowy:  gramiejska.leszno@gmail.com  

5. Zgłoszenia do gry przyjmowane będą do środy 05 stycznia 2022r. włącznie. W zgłoszeniu 

prosimy wpisać imiona i nazwiska uczestników oraz opiekuna. O zakwalifikowaniu do udziału w 

grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia.  

6. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się wyłącznie pieszo.  
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7. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy 

oznaczoną na karcie drużyny. W razie niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani. W 

przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry 

innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo 

odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z gry. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem 

należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń opiekuna 

grupy. 

8. Gra rozpocznie się 11 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w leszczyńskim Ratuszu. 

9. Gra kończy się 11 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 w leszczyńskim Ratuszu. 

Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi po spotkaniu komisji konkursowej, lecz nie  

dłużej niż do godz. 13:00. 

10. Komisja konkursowa składać się będzie z jednego przedstawiciela Urzędu Miasta Leszna oraz  

dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. 

11. Poprzez zgłoszenie do udziału w grze uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na 

warunkach określonych w regulaminie oraz na przetwarzanie przez organizatorów  danych osobowych 

uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883). W kwestiach dotyczących przebiegu gry, 

nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji regulaminu, głos 

rozstrzygający należy do organizatorów. 

12. Dla wszystkich uczestników gry przewidziano nagrody rzeczowe. 

13. Reżim sanitarny. 

• Prosimy w miarę możliwości o przybycie na miejsce Gry wcześniej, w celu nie 

gromadzenia się przed wejściem. 

• Przy wejściu konieczna będzie dezynfekcja rąk. W Ratuszu obowiązuje nakaz noszenia 

maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos oraz przestrzegania wymaganego 

dystansu (1,5m) od innych osób – organizator ma prawo kontroli realizacji tego 

wymogu. 

• Uczestnik imprezy zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora związanych 

z potencjalnym zakażeniem podczas trwania imprezy wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19. 
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