euroPiM s.c. M.P. Kłusek
ul. Graniczna 8A (I piętro)
33-100 Tarnów
tel.: +48 14 692 49 77 • kom: +48 733 339 337
biuro@euroPiM.pl • www.euroPiM.pl
NIP: 873-312-94-78 • REGON: 120391861

Regulamin Gry Miejskiej 2017 „Różnorodnie Wykształceni”
organizowanej przez
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
wraz z Fundacją Regionalnego Rozwoju Edukacji
ZGŁOSZENIA: 10.04.2017 - 08.05.2017r.
GRA TERENOWA: 22.05.2017 r. lub 23.05.2017 r. (dokładny dzień finału zostanie podany
do wiadomości na 2 dni przed planowanym finałem ze względu na warunki pogodowe, które
są bardzo ważnym elementem podczas gry w terenie.
I. Organizator
Pomysłodawcą i głównym organizatorem Gry Miejskiej 2017 „Różnorodnie wykształceni ”
jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów prowadzony przez firmę euroPiM
s.c. M. P. Kłusek w Tarnowie przy współpracy Fundacji Regionalnego Rozwoju Edukacji.
II. Założenia organizacyjne
1. Celem gry miejskiej jest:
✓ popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat Unii Europejskiej
i państw do niej należących,
✓ poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej,
✓ tegoroczna edycja wzbogacona jest o informacje z zakresu programu Erasmus oraz
Traktatów Rzymskich, które w tym roku obchodzą kolejno 30 i 60-lecie.
✓ zachęcanie młodzieży do czynnego udziału w poznawaniu miasta Tarnowa,
✓ propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu.
2. Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczestników (uczniów szkół
podstawowych (klas IV-VI) z terenu Miasta i gminy Tarnów). Każda drużyna zgłaszana przez
szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna, którym może być
nauczyciel szkoły.
3. Kapitan drużyny podejmuje ostateczne decyzję w trakcie rozwiązywania zadań, pilnuje
dyscypliny oraz godnie reprezentuje zespół.
4. Do gry, w wyznaczonym terminie, może zgłosić się dowolna liczba drużyn (jednak tylko po
jednej drużynie ze szkoły).
5. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1), oświadczenia opiekuna (załącznik nr 2) oraz zezwolenia na publikację
wizerunku (załącznik nr 3) przez rodzica/opiekuna członków drużyny.
Dokumenty te należy:
✓ zeskanować i przesłać na adres e-mailowy: europedirect-tarnow@europim.pl
lub
✓ dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem do naszego biura:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
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ul. Graniczna 8A
33 -100 Tarnów.
6. Tegoroczna Gra Miejska realizowana będzie bez etapów wstępnych.
7. Gra będzie przebiegała następująco:
Gra odbędzie się na terenie miasta Tarnowa w 10-ciu punktach kontrolnych zaznaczonych
na „Mapce do gry”
✓ uczestnicy rozpoczynają i kończą grę w Parku Strzeleckim w Tarnowie (START
godzina 10:00 w dniu 22 lub 23 maja 2017 roku),
✓ zadaniem uczestników gry miejskiej będzie dotarcie do 10-ciu punktów kontrolnych,
które znajdować się będą na terenie Tarnowa – uczestnicy wcześniej otrzymają
mapkę z wykazem punktów,
✓ drużyny w każdym punkcie kontrolnym będą mieć do wykonania zadanie,
✓ podczas trwania gry, każda drużyna zostanie wyposażona w materiały startowe takie
jak karta do gry oraz mapka,
✓ gracze nie będą mogli się rozdzielać – liczba graczy w zespole będzie weryfikowana
w każdym punkcie kontrolnym. W razie niezgodności drużyna zostaje
zdyskwalifikowana,
✓ w trakcie wykonywania zadań obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z Internetu
i telefonów komórkowych. Niedopuszczalna jest pomoc opiekunów w trakcie
rozwiązywania zadań. Za złamanie tej zasady zespół zostanie zdyskwalifikowany,
✓ tegoroczna gra wzbogacona jest dodatkowo o „zadanie specjalne”, które
rozwiązywane będzie w czasie trwania całej gry miejskiej. Drużyny będą musiały
dokładnie rozglądać się pomiędzy punktami kontrolnymi, gdyż w pięknych zabytkach
Tarnowa zostały ukryte zagadki do odczytania. Dzięki tym informacjom drużyna może
się wzbogacić o dodatkowe punkty.
8. Udział w grze jest całkowicie bezpłatny.
III. Warunki udziału
1. Gra przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy lubią ruch na świeżym powietrzu.
2. W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
3. Drużyny tworzą samodzielnie uczestnicy gry, którzy wybierają ze swojego grona kapitana
oraz nazwę drużyny. Każda z drużyn jest zgłaszana przez SZKOŁĘ PODSTWOWĄ która
wyznacza również opiekuna grupy.
4. Każda drużyna będzie mogła uczestniczyć w grze jedynie pod okiem opiekuna
wyznaczonego przez szkołę, który złoży odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu).
5. Uczestnik gry nie może być członkiem wielu drużyn.
6. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad
fair play, utrudniania gry innym zawodnikom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym
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momencie gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika
i wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
7. Warunkiem udziału w grze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
oświadczenia opiekuna (załącznik nr 2), a także zezwolenia na publikację wizerunku
(załącznik nr 3) przez rodzica lub opiekuna każdego członka drużyny. Załączniki są
dostępne na stronie www.europedirect-tarnow.europim.pl. Uzupełnione dokumenty należy
zeskanować oraz przesłać na adres europedirect-tarnow@europim.pl lub dostarczyć
(pocztą, osobiście) do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct -Tarnów
znajdującego się przy ul. Graniczna 8a, 33-100 Tarnów w terminie od 10 kwietnia do 8
maja 2017 r.
8. Zgłoszenia dokonuje Szkoła Podstawowa.
IV. Laureaci i nagrody
1. Członkowie wszystkich drużyn, otrzymają drobne upominki.
2. Nagrody przewidziane dla trzech najlepszych szkół to m.in. Radiomagnetofon z MP3, CD,
USB; bon o wartości 200zł do Księgarni Współczesnej w Tarnowie; flipchart.
3. O wygranej decyduje łączna ilość punktów z wszystkich zadań.
4. Wyniki gry zostaną publicznie ogłoszone po dotarciu wszystkich drużyn na metę
i podliczeniu punktów. Zostaną one także podane na naszej stronie internetowej oraz na
profilu www.facebook.com/EDTarnow.
5. Miejscem rozdania nagród będzie miejsce STARTU i METY podczas finału Gry Miejskiej.
6. Nagrodę odbiera kapitan i/lub opiekun drużyny.
7. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody przez opiekuna
drużyny.
V. Postanowienia końcowe
1. Gra nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach
wzajemnych.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia gry.
3. Biorący udział w grze uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich
danych osobowych do celów konkursowych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich
poprawienia.
4.Biorący udział w grze uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na publikację wizerunku oraz
prac wykonanych przez uczniów w materiałach promocyjnych i stronach internetowych
powstałych podczas trwania Gry Miejskiej.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych przez nich
danych.
6. Uczestnicy gry ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
8. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
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9. Uczestnicy mogą korzystać w usług transportowych (jazda autobusem, TAXI) ale na swój
własny koszt.
10. Regulamin niniejszej gry jest dostępny u organizatora, oraz na oficjalnej stronie
internetowej www.euroPiM.pl
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia gry w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
13. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia gry bez podania przyczyny oraz do nie
wyłaniania zwycięzcy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji wyników
gry w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora oraz
we własnych wydawnictwach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
16. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct-Tarnów prowadzonego przez euroPiM s.c. M.P. Kłusek.
17. Przystąpienie uczestnika do gry jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie opiekuna
Załącznik nr 3 – zezwolenie na publikację wizerunku
Załącznik nr 4 – zakres wiedzy
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