Regulamin „Żeglarskiej Gry Terenowej”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada; ul. Sosnowa 3, 89 – 608 Swornegacie
- Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach; ul. Kościerska 10/2, 89-600 Chojnice

2. Żeglarska Gra Terenowa (zwana w dalszej części „Grą” jest organizowana w ramach zadania
„Żeglarska gra terenowa – edycja 2020” dofinansowanego ze środków gminy Chojnice
3. Cele zadania:
- Umożliwienie mieszkańcom gminy Chojnice wzięcia udziału w atrakcyjnej imprezie związanej z
aktywnością ruchową w miejscu zamieszkania
- Zainteresowanie młodych mieszkańców gminy Chojnice żeglarstwem i tradycjami żeglarskimi w
Charzykowach
- Wprowadzenie innowacyjnej formy aktywności ruchowej w postaci gry terenowej związanej z
żeglarstwem dla mieszkańców gminy Chojnice
- Promowanie regionu, jako miejsca aktywnego wypoczynku na szerokim forum publicznym

Rozdział II
Czas i miejsce Żeglarskiej Gry Terenowej
1. Gra organizowana jest w Charzykowach (gmina Chojnice)
Odbiór Kart Gry następuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Charzykowach
2. Gra realizowana jest 7 sierpnia 2020r. w godzinach 16.00 – 19.00. Będzie też możliwość
udziału w Grze po tym terminie – Karty Gry będą dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Charzykowach (do wyczerpania zapasów) – uczestnicy zabawy po 7 sierpnia nie otrzymają
jednak nagród za udział.

Rozdział III
Zasady uczestnictwa w Żeglarskiej Grze Terenowej
1. W grze uczestniczyć mogą osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Dzieci poniżej 7 roku życia
muszą uczestniczyć w grze pod opieką dorosłego opiekuna. W Grze można uczestniczyć
pojedynczo oraz drużynowo.
2. Liczba uczestników gry jest ograniczona.

3. Za bezpieczeństwo uczestników w czasie Gry oraz przejazdu na miejsce gry (i powrotu
do miejsca zamieszkania) odpowiadają opiekunowie oraz sami uczestnicy.
4. Udział w Grze jest bezpłatny.
5. Uczestnictwo w Grze nie wymaga wcześniejszego zgłaszania – zgłoszenia udziału w Grze
można dokonać wyłącznie w dniu Gry, tj. 6 sierpnia 2020, roku od godz. 16.00 do 18.00 lub
do wyczerpania kart zadań.
Rozdział IV
Przebieg Żeglarskiej Gry Terenowej
1. 16.00 – 17.30 Pobieranie Kart Gry w Gminnej Bibliotece Publicznej w Charzykowach
2. Wykonanie zadania
Uczestnicy Gry odwiedzają w dowolnej kolejności wszystkie punkty zaznaczone na mapie.
Wykonują zadania - zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w Karcie Gry. Gra nie odbywa się na
czas – należy prawidłowo wykonać wszystkie zadanie i rozwiązać HASŁO.
3. 17.30 – 19.00 Zwrot wypełnionych Kart Gry (tylko część wewnętrzna) i odbiór nagród przy
Statku TUR w Charzykowach.
Trasa gry liczy ok. 4 km.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Udział w Grze oznacza akceptację Regulaminu Żeglarskiej Gry Terenowe oraz zgodę na
publikację w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz innych podmiotów
związanych z organizacją Gry, informacji, zdjęć oraz nagrań z gry
2. Podczas Gry obowiązuje stosowanie się do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach
plenerowych organizowanych przez GOK w Chojnicach w okresie epidemii COVID 19.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

