
 

 

 

REGULAMIN EKOLOGICZNEJ GRY TERENOWEJ  

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem gry terenowej jest Fundacja WIEŚWIEJAK, Koszajec 33, 05-840 

Brwinów, KRS 0000614834. 

2. Przez organizację Gry rozumie się wszelkie działania organizacyjne i merytoryczne 

mające na celu przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Koszajca oraz wszystkie 

inne czynności zmierzające do prawidłowego przebiegu Gry. 

 

§ 2. Zasady Gry 

 

1. Gra odbywa się 18 września 2022 r.  w godzinach 15:00 – 17:00  na terenie Koszajca. 

Punkt startowy i końcowy gry znajduje się przy altanie na terenie zwanym Zielony 

Zakątek (naprzeciwko bloku Koszajec 20, 05-840 Brwinów). 

2. Celem Gry jest integracja uczestników oraz zwiększenie wiedzy o ochronie środowiska. 

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami 

Kontrolnymi oraz wykonywanie zadań.  

4. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.  

5. Do każdego zadania uczestnicy mogą podejść tylko raz.  



 

6. Na każde zadanie Organizator wyznacza określony czas, za którego mierzenie odpowiada 

Punktowy.  

7. Udział w Grze jest bezpłatny.  

8. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.  

9. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.  

10. 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.  

11. 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.  

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

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  

14. 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 5 osób,                          

w którym przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia.  

2. Rejestracja drużyn odbywa się elektronicznie. Należy wypełnić FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY , który będzie aktywny od 12 września 2022 r. 

https://forms.gle/LNAaGHF7uSVCubUXA
https://forms.gle/LNAaGHF7uSVCubUXA


 

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

zgłoszenia drużyn przed rozpoczęciem gry w miejscu startu gry.  

4. Maksymalnie w grze może wziąć udział 20 drużyn.  

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 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 oraz na stronie www.wieswiejak.pl 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, skrócenia, 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 

 


