
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„Przyczajony mieszkaniec, ukryty Tczew”

17-18.08.2020r.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Gra Miejska organizowana jest na terenie miasta Tczewa, w terminie 17-18 sierpnia 2020r. 
2. W grze mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia. Gra skierowana jest również do uczestników
dorosłych, nie ma górnej granicy wieku dla uczestników.
3. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest wypełnienie zgłoszenia online dostępnego pod tym adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZQijFepxb_4p0JVTwIKOCSFAY8u9rKxbZdW8_L9tyIIq
yw/viewform?fbzx=-695017716843671627
UWAGA  –  Decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Każdy  z  uczestników  zostanie  powiadomiony
telefonicznie/smsowo lub mailowo o zakwalifikowaniu się do Gry.
4. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w Grze.
5. W Grze można brać udział indywidualnie lub będąc osobą małoletnią wraz z opiekunem.
6.  W  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  zagrożenia  zakażeniem  COVID-19  nie  jest  możliwe
formowanie większych grup uczestników biorących udział w Grze.
7. Każdy z uczestników lub drużyna 2 osobowa składająca się z osoby małoletniej i opiekuna otrzyma
kartę Gry, na której będzie wpisywać swoje odpowiedzi dotyczące wszystkich punktów Gry.
8. O pomyślnym zakończeniu Gry decyduje wypełnienie wszystkich zadań i dobra odpowiedź na każdy
punkt w Grze. UWAGA – jedno z zadań będzie wymagało wykorzystania telefonu komórkowego.
9.  Gra  rozgrywać się będzie  w Tczewie, tj.:  okolice Starego Miasta,  os.  Garnuszewskiego, okolice
Fabryki  Sztuk oraz Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  okolice węzła komunikacyjnego, okolice dawnej
Szkoły Morskiej, Bulwar Nadwiślański, okolice Parku Miejskiego. 
10. Rozpoczęcie Gry nastąpi w Fundacji Pokolenia. 
11. Spotkanie zakwalifikowanych uczestników gry odbędzie się 17 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 w
Fundacji Pokolenia, przy ul. Obr. Westerplatte 6 w Tczewie. Zakończenie Gry nastąpi 18 sierpnia 2020
o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10.
12. Organizator przewiduje drobne upominki dla wszystkich uczestników gry. Wszyscy biorący udział
w Grze  biorą też udział  w losowaniu 3 dodatkowych nagród – voucherów na nagrody rzeczowe.
Losowanie odbędzie się 18 sierpnia 2020 o godz.  15.00 w Centrum Kultury i  Sztuki,  ul.  Kard.  St.
Wyszyńskiego 10.
13. Uczestnicy Gry oraz opiekunowie osób małoletnich zobowiązani są zastosować się do przepisów
dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 tj. 
a) Posiadania maseczki ochronnej lub przyłbicy zakrywającej usta i nos przez czas trwania spotkania
oraz zakończenia Gry, a także w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która stanowi jeden z punktów Gry.
b) Zakrywania ust i nosa podczas wejścia na teren Fundacji Pokolenia, Centrum Kultury i Sztuki oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej aż do momentu opuszczenia budynków.
c) Zdezynfekowania rąk przed wejściem do Fundacji Pokolenia, Centrum Kultury i Sztuki, Miejskiej
Biblioteki  Publicznej  oraz  zachowywania  odpowiedniego  dystansu  od  innych  uczestników  Gry  i
organizatorów.
d)  Wypełnienia  karty  zgłoszenia  zawierającej  również  informacje  dot.  zdrowia  i  podania  w  niej
prawdziwych  danych  kontaktowych  i  osobowych.  Dane  zbierane  są  na  wypadek  stwierdzenia  u
któregoś z widzów zakażenia COVID-19, w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą
zakażoną. Dane przechowywane są przez CKiS przez okres 2 tygodni od dnia realizacji Gry. 
e) Wyrazić zgodę na pomiar temperatury podczas wejścia na spotkanie organizacyjne i  spotkanie
kończące Grę.
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14. Osoba, która odmówi wypełnienia zgłoszenia i podania danych dotyczących zdrowia lub poddaniu
się badaniu temperatury oraz nieposiadająca maseczki lub przyłbicy lub odmawiająca dezynfekcji rąk
nie będzie mogła wziąć udziału w Grze. 
15. Osoby, które zaobserwowały u siebie niepokojące objawy takie jak np. podwyższona temperatura
ciała, złe samopoczucie, bóle głowy, mięśni, objawy grypopodobne, nie mogą brać udziału w Grze. 
16.  UWAGA  -  Obowiązek  zachowania  odpowiedniego  dystansu pomiędzy  uczestnikami  Gry  nie
obowiązuje  osób  wspólnie  zamieszkujących  lub  pozostających  we  wspólnym  gospodarstwie
domowym tj. uczestnika będącego osobą małoletnią i jej opiekuna.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
Ustalenie listy wszystkich osób zaangażowanych w realizację wydarzenia tj.  uczestników Gry oraz
Organizatorów,  w  których  przebywała  osoba  potencjalnie  zakażona  koronawirusem  i  zalecenie
stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

INFORMACJE DODATKOWE
1.  Organizator  zaleca  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra
Zdrowia, które dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus. 
2. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu.
3. Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie www.ckis.tczew.pl oraz w CKiS i FP.
4. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizacja:
Grupa Nieformalna „Działamy z Pasją”  oraz 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Pokolenia, ze środków Fundacji Pokolenia i Banku Spółdzielczego
w Tczewie.

                   

http://www.ckis.tczew.pl/

