Regulamin gry miejskiej „Skrzętnie Skryte Skrzaty”
PRZEPISY OGÓLNE

I.






Gra terenowa pod tytułem „Skrzętnie Skryte Skrzaty zwana dalej Grą, odbędzie się dnia
09.12.2017 roku. Rozpoczyna się o godzinie 16:00 do 17:30 ostatnia grupa wchodzi.?
Gra organizowana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach oraz Westernowy
Park Rozrywki Twinpigs w Żorach
Gra odbędzie się na terenie Miasta Żory na określonym przez Organizatora obszarze.
Gra jest otwarta dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia
mogą wziąć udział w grze pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

II.

1. Cel Gry
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez
zdobywanie punktów pośrednich. Każdy punkt pośredni ma przypisaną odpowiednią
liczbę punktów. Przez zdobycie punktu pośredniego rozumiane jest dotarcie na dany
punkt i ewentualne rozwiązanie zadania.
2. Drużyny





W Grze mogą wystartować drużyny liczące od 1 do 4 osób.
Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową: marketing@mbpzory,pl lub
telefoniczną ) od dnia 08.12.2017 roku.
Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 09.12.2017 roku. Zgłaszając
drużynę należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy (imię oraz
numer kontaktowy)
Maksymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 25.

3. Przebieg Gry.










Drużyny startują z miejsca startu w odstępach trzyminutowych. O kolejność startu
decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania:
a) co najmniej jednego cyfrowego aparatu fotograficznego
b) co najmniej jednego przyrządu do pisania (ołówek, długopis itp.)
W momencie startu każda z drużyn otrzymuje Kartę do gry.
Karta do gry zawiera tabelę, w którą należy wpisać zdobyte punkty pośrednie i/lub
rozwiązania zadań oraz czas ich zdobycia.
Ważna jest kolejność zdobywania punktów pośrednich.
Drużyny poruszają się bez pomocy środków komunikacji miejskiej oraz pojazdów
mechanicznych, w tym hulajnóg, łyżworolek, rowerów.
Korzystanie z Internetu jest dozwolone.?
Całą trasę drużyny powinny pokonać razem, bez rozdzielania się.
Po odnalezieniu Skrzętnie Skrytych Skrzatów- - należy pokazać Skrzatowi wypełnioną
Kartę Gry.




III.

Po weryfikacji Kart Gry ogłaszane są wyniki o godzinie 19:30. O klasyfikacji końcowej
decyduje liczba zdobytych punktów.
W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów o kolejności
końcowej decyduje: czas pokonania trasy.
PRZEPISY KOŃCOWE

 Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu
startu Gry.

