REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ
„Szachrajstwa Pchełki”
INFORMACJE OGÓLNE
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Rodzinna Gra Miejska organizowana jest na terenie miasta Tczewa.

Gra kierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, sugerowany wiek dzieci 7-12 lat.
Gracze łączą się w drużyny.
Drużyny składają się od 2 do 3 osób, w składzie których musi być przynajmniej jeden gracz,
który jest osobą małoletnią, w grze bierze udział również jeden gracz (kapitan drużyny),
który:
a) jest osobą fizyczną,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych
c) zapoznał się z regulaminem gry i wypełnił zgłoszenie online
UWAGA: zgłoszenia drużyn większych niż 3 osoby nie będą pod uwagę.

5. Pełnoletni gracz musi być uprawniony do wykonywania opieki w czasie gry nad małoletnimi

graczami wchodzącymi w skład jego drużyny i odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie
małoletnich członków drużyny. Przystępując do gry pełnoletni gracz bierze na siebie pełną
odpowiedzialność cywilnoprawną na cały czas trwania gry za małoletnich członków swojej drużyny.
Odpowiedzialność ta obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez gracza i/lub innych
członków drużyny, a także szkody wyrządzone na graczu i/lub członkach jego drużyny.

6. UWAGA – Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja zakończy się w momencie zgłoszenia
udziału maksymalnej dopuszczalnej liczby drużyn (20) lub na dwa dni przed rozpoczęciem
wydarzenia. Każda z drużyn zostanie powiadomiona telefonicznie/smsowo lub mailowo o
zakwalifikowaniu się do Gry.

7. Przystąpienie do gry następuje w momencie odebrania karty gry od organizatorów. Jedna karta gry
wydawana jest dla jednej drużyny.

8. O pomyślnym zakończeniu Gry decyduje wypełnienie wszystkich zadań i dobra odpowiedź na każdy
punkt w Grze.

9. Gra rozgrywać się będzie na terenie miasta Tczewa.
10. Start Gry – w dniu 28.05.2022 (sobota) o godz. 12.00. Pakiet startowy należy pobrać u portiera w
Centrum Kultury i Sztuki ul. Wyszyńskiego 10.

11. Czas na realizację gry – do 01 czerwca 2022r. do godz. 10.00. Uzupełnioną kartę gry należy

pozostawić w CKIS. U portiera w CKIS będzie czekało pudło z logiem gry, tam zostawiamy
kompletne karty gry.

12. Wszyscy biorący udział w Grze biorą udział w losowaniu 3 nagród – voucherów – na kwoty 200 zł,

150 zł, 100 zł. Losowanie odbędzie się 1 czerwca 2022r. Wyniki zostaną podane na stronach
organizatora w dn. 2 czerwca 2022r. Odbiór nagród – voucherów – możliwy będzie od 2 czerwca
2022r.
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13. INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu.
Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie www.ckis.tczew.pl.
Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Kontakt w sprawie Gry: Magdalena Riebandt, tel. 693 368 107

