
 
 

REGULAMIN 

Gra Terenowa „Jak pszczoły do ula” 

Gra jest organizowana w ramach realizacji obchodów jubileuszu 10-lecia Święta Miodu w Gminie Witonia 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem Gry Terenowej „Jak pszczoły do ula” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się  

07 lipca 2021 r. na terenie Witoni jest: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni, Biblioteka 

Publiczna Gminy Witonia, Klub Samopomocy „Stara Szkoła” 

2. Organizatorzy nie zapewniają opieki uczestnikom podczas Gry. 

§ 2. Cele gry 

- aktywny sposób poznawania tematyki z zakresu życia pszczół i ich roli w przyrodzie 

- integracja rodzin i społeczności lokalnej 

§ 3. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Gry są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod opieką opiekuna (rodzica, 

opiekuna prawnego) jeśli uczestnicy są niepełnoletni. 

2. Uczestnicy biorą udział w Grze w Drużynach składających się z 3-4 osób. Jeden uczestnik może być członkiem 

tylko jednej Drużyny. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność. 

3. Zgłoszenie o Gry jest równoznaczne z: 

a) akceptacją Regulaminu Gry; 

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

c) wyrażeniem zgody przez Uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska  

w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę; 

d) wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie swego wizerunku na zdjęciach wykonanych w trakcie gry.  

Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4. Zasady Gry 

1. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem 

Gry.  

2. Grę zaczyna i kończy Drużyna w punkcie nazwanym START, gdzie uczestnicy zostają zarejestrowani, 

otrzymują identyfikatory (muszą być widoczne przez cały czas trwania Gry),  

3. Drużyny startują z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu Gry terenowej przez 

Organizatora.  

4. W momencie startu każda z drużyn otrzymuje mapę określającą przebieg trasy oraz lokalizację baz, Kartę 

Zadań oraz Teczkę Gry. 

5. Uczestnicy gry odwiedzą pięć punktów, gdzie czekają na nich: łamigłówki, zagadki, zadania ruchowe i na 

spostrzegawczość, zadania plastyczne, testy. 

6. Wykonywane zadania oraz czas ich realizacji są punktowane. Na podstawie przyznanych punktów zostanie 

wyłoniona zwycięska Drużyna. 



 
7. W czasie trwania Gry uczestnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonym terenie, wyjście poza jej obręb 

skutkuje dyskwalifikacją całej Drużyny. 

8. Członkowie Drużyny poruszają się i wykonują zadania razem. 

9. Dotarcie do określonych miejsc będących bazami zgodnie z mapą i wykonanie zadań skutkuje zaliczeniem 

zadania.  

10. Na przebycie trasy i wykonanie zadań każda z drużyn ma maksymalnie 60 min.  

11. Drużyny poruszają się pieszo.  

12. Drużyny wychodzą z miejsca START w tym samym czasie.  

13. Zakończenie gry terenowej następuje w momencie dotarcia wszystkich drużyn do baz i wykonaniu zadań.  

14. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 6 zespołów zorganizowanych w 3-4 osobowe Drużyny.  

O zakwalifikowaniu się do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W każdym 

zespole musi być osoba pełnoletnia pełniąca rolę opiekuna grupy. 

15. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 08 lipca 2021 r. do godz. 10:15 za pośrednictwem formularza, który 

należy przesłać na adres: goksir17@wp.pl lub złożyć w siedzibie GOKSiR w Witoni, Bibliotece Publicznej 

Gminy Witonia, Klubie Samopomocy „Stara Szkoła”. Formularz jest do pobrania na stronach Organizatorów 

(można wypełnić go również na miejscu). Zgłosić się także można w dniu gry terenowej w punkcie startowym 

(GOKSiR w Witoni). 

16. Każda Drużyna, po weryfikacji zgłoszenia otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia telefonicznie. 

17. W przypadku naruszenia Regulaminu, złamania zasad „fair play”. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia 

Drużyny z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

§ 5. Tematyka gry: 

- Gra ma charakter nauki poprzez zabawę – w przyjemny sposób można dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia 

pszczół. 

§ 6. Przebieg Gry 

14:00 – 14:45 – inscenizacja „Co było gdyby nie było pszczół?, 

14:45 - 15:00 – praca biura zawodów (rejestracja uczestników, wyjaśnianie zasad gry, rozdanie materiałów), 

15.00 -15.20 – wykład na temat pszczelarstwa, 

15.25 - 15.30 – start uczestników, zamknięcie mety, 

15:30 - 16:30 – planowane zbieranie punktów, 

16.45 - 17.00 – poczęstunek dla uczestników Gry, 

17.00 - 17.30 – warsztaty „Świece z wosku pszczelego”, 

17.00 - 17.30 – praca biura zawodów (liczenie punktów, wyłonienie zwycięskich drużyn), 

17.30 - 17.45 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród. 

§ 7. Wyłanianie zwycięzców 

1. Gra toczy się na punkty, które zostaną przyznane na podstawie materiałów zebranych podczas gry – Teczka 

Gry. 

2. Czas ukończenia zostaje premiowany dodatkowymi punktami: 

do 50 minut – 15 punktów 

60 – 65 minut - 10 punktów 
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66 – do 70 minut – 5 punktów 

71 i więcej minut – 0 punktów 

Za czas ukończenia Gry uznaje się oddanie przez uczestników Drużyny Karty Zadań i Teczki Gry na mecie Gry. 

3. Wygrywa Drużyna, która zakończy Grę z największą łączną liczbą punktów. 

4. W Grze wyłonione zostaną trzy najlepsze Drużyny (miejsca I-III) 

5. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 09 lipca 2021 r. po podliczeniu punktów na mecie  

w GOKSiR w Witoni.  

§ 8. Postanowienia końcowe 

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana Regulaminu wejdzie  

w życie z chwilą jego publikacji na stronach internetowych Organizatorów.  

2. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie i na stronach Organizatorów.  


