
 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „POZNAJĘ BRWINÓW”  

 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem gry terenowej jest Fundacja WIEŚWIEJAK, Koszajec 33, 

05-840 Brwinów, KRS 0000614834 we współpracy z wolontariuszami 

Fundacji Orange. 

2. Przez organizację Gry rozumie się wszelkie działania organizacyjne i 

merytoryczne mające na celu przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie 

Brwinowa oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego 

przebiegu Gry. 

  

§ 2. Zasady Gry 

  

1. Gra odbywa się 24 kwietnia 2022 r.  w godzinach 16:00 – 17:30  na 

terenie Brwinowa. Punkt startowy gry znajduje się przy Dworku Zagroda, ul. 

Grodziska 57. 

2. Celem Gry jest integracja uczestników oraz zwiększenie wiedzy na temat 

Brwinowa. 

ПРАВИЛА ГРИ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ „ПІЗНАЮ БРВІНУВ” 

 

                                     § 1. Організатор 

 

1. Організатором гри на свіжому повітрі є Фонд WIEŚWIEJAK, 

Koszajec 33, 05-840 Brwinów, KRS 0000614834 у співпраці із 

волонтерами Фонду Orange.  

2. Під організацією Гри слід розуміти різного роду організаційну та 

мериторичну діяльність, метою якої є підготовка Контрольних 

Точок на теориторії Брвінова, а також інна діяльність націлена на 

успішне проведення Гри. 

 

                                          § 2. Правила Гри 

 

1. Гра проходить 24 квітня 2022 р. від 16:00 до 17:30 на території 

Брвінова. Стартова точка Гри знаходиться біля Садиби „Zagroda”, 

вул. Гродзінська 57. 

2. Метою Гри є інтеграція учасників та поширення інформації про 

Брвінув. 

3. Завданням учасників Гри є пересування між конкретними 



 

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi 

Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie zadań. Za każde wykonane zadanie 

uczestnicy otrzymują punkty. 

4.  Udział w Grze jest bezpłatny. 

5.  Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. 

 

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w 

Grze. 

7. 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. 

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika 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. 

9. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli 

stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry 

Контрольними Пунктами та виконання завдань. За кожне виконане 

завдання учасникі отримують бали.  

4. Участь у грі є безкоштовною. 

5. По Ігровій трасі команди пересуваються пішки. 

6. Організатор не запевняє медичної допомоги особам, які беруть 

участь у Грі. 

7. Учасники, які беруть участь у Грі, несуть повну адміністративну 

відповідальність на час, поки триває Гра. У випадку неповнолітніх 

осіб, відповідальність за таку особу несе один із 

батьків/опікун/опікун групи. 

8. У випадку порушення учасником цих правил, порушення правил 

чесної співпраці або ускладнення Гри іншим учасникам у будь-

якому моменті Гри, Організатор має право дискваліфікувати такого 

учасника з Гри. Рішення Організатора є остаточним.  

9. Організатор може не надати згоду на участь учасника у Грі якщо 

постановить, що той знаходиться під впливом алкогольного або 

іншого типу сп’яніння. 

10. Організатор не несе відповідальність за поведінку учасників Гри, 

яка може порушити громадський порядок або пошкодити власність 

третіх осіб. 



 

mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

11. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, 

których dobra mogą być naruszone w czasie Gry. 

  

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia 

  

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie Zespołu liczącego od 

3 do 8 osób. Zespoły mogą być polskie, ukraińskie i polsko-ukraińskie. Za 

utworzenie Zespołu polsko-ukraińskiego Zespół otrzymuje dodatkowe 5 

punktów. W Zespole przynajmniej jedna osoba powinna mieć ukończone 18 

lat. 

2. 2. Rejestracja drużyn odbywa się elektronicznie. Należy wypełnić 

formularz, który będzie aktywny od 12 kwietnia 2022: 

3. Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku dostępnych miejsc Organizator 

dopuszcza zgłoszenia drużyn na 15 minut przed rozpoczęciem gry. 

4. Maksymalnie w grze może wziąć udział 100 osób. 

5. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. 

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

Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach 

11. Організатор не є стороною між учасниками та третіми особами, 

власність яких може бути пошкоджена протягом Гри. 

 

§ 3. Учасники Гри та Реєстрація 

 

1. Умова участі у Грі - реєстрація Команди (від 3 до 8 осіб). 

Команди можуть бути польські, українські та польсько-українські. 

Ті, кому вдасться зібрати змішану Команду (польсько-українську), 

отримають додаткові 5 балів. У Команді принаймні 1 особа має бути 

повнолітньою. 

2. Реєстрація команд відбувається в електронній формі. 

Необхідно заповнити анкету, яка буде доступна від 12 квітня 

2022: 

3. Порядок реєстраційних анкет має вирішальне значення. У 

випадку вільних місць, Організатор приймає реєстраційні анкети від 

команд за 15 хвилин до початку Гри. 

4. Максимально у Грі можуть взяти участь 100 осіб. 

5. Кожна з осіб, яка бере участь у Грі, має буди здоровою в тій мірі, 

яка дозволить їй взяти участь у Грі. 

6. Протягом Гри конкретні команди не можуть ділитися. Кількість 



 

Kontrolnych.              W razie niezgodności, Zespół będzie mógł przystąpić do 

realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie 

znajdą się w Punkcie Kontrolnym. 

  

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin znajduje się do wglądu na starcie Gry. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub 

przerwania Gry                      z ważnych przyczyn. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

5. Poprzez zgłoszenie i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

• wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie 

• opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, 

portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych 

wizerunku uczestnika wyłącznie w celach  niekomercyjnych 

членів Команд буде перевірятися на конкретних Контрольних 

Пунктах. У випадку неспівпадінь, Команда зможе розпочати роботу 

над вирішенням завдання тільки тоді, коли всі учасники Команди 

будуть знаходитися в Контрольному Пункті. 

 

§ 4. Кінцеві Рішення 

 

1. Правила доступні до перегляду перед початком Гри. 

2. У ситуаціях що стосуються перебігу Гри, але які не зазначені у 

цих правилах, вирішальний голос належить до Організатора. 

3. Організатор залишає за собою право перенесення, продовження 

або зупинки Гри з об’єктивних причин. 

4. Організатор залишає за собою право впровадження змін у 

Правилах. 

5. Заповнивши реєстраційну анкету та беручи участь у Грі, учасник 

погоджується із наступним:  

• участю у Грі на умовах, які зазначені у цих Правилах 

• публікацією Організатором на інтернет-сторінках, 

соціальних медіа порталах та у медіа-звітах світлин 

учасника виключно з некомерційною метою 

 


