
Regulamin gry terenowej:

1. Regulamin określa zasady udziału w grze terenowej organizowanej
przez wspólnotę ministrancką w Chełmie Śląskim.

2. Gra terenowa odbywa się na terenie Chełmu Śląskiego w
promieniu 5 minut od placu farskiego.

3. Gra terenowa odbywa się w dniu 20 sierpnia w godzinach 14:00 -
15:30.

4. Udział w grze jest bezpłatny

5. Gra odbędzie się zależnie od warunków pogodowych. W przypadku
odwołania gry uczestnicy zostaną poinformowani sms’owo.

6. Zasady gry:

a. Gra odbywa się pieszo (bez użycia rolek, desek, rowerów,
hulajnóg itd.) .

b. Przynajmniej jedna osoba z drużyny (zalecamy więcej)
posiada przy sobie telefon komórkowy z aplikacją do
odczytywania kodów QR oraz dostęp do internetu.

c. Drużyny muszą być złożone przynajmniej z trzech osób
(maksymalnie pięciu), a w tym: przynajmniej jeden ministrant
i jedna osoba pełnoletnia (opiekun). Na początku gry
zostaną podzieleni uczestnicy na maksymalnie 8 grup.
Organizator zastrzega możliwość zwiększenia bądź
zmniejszenia liczebności grup.

d. Nie obowiązują limity wieku dla graczy.

e. Każdy z uczestników jest zobowiązany zaopatrzyć się w
butelkę wody. Prosimy o zabranie czapek.

f. Wszystkie drużyny muszą zjawić się przynajmniej 20 minut
przed rozpoczęciem gry terenowej.



g. Na terenie Chełmu Śląskiego rozmieszczono maksymalnie 8
punktów z zadaniami do wykonania.

h. Celem graczy jest przemierzenie trasy oraz realizowanie
zadań (wraz z ich wykonaniem gracze stopniowo dostają
wskazówki gdzie dalej mają się udać, posiłkując się
przygotowanymi wskazówkami przez organizatora).

i. Wszystkie zadania wykonywane są całą grupą. Nie
dopuszcza się sytuacji, w których przykładowo jedna osoba
wykonuje zadanie, podczas gry reszta drużyny dociera
dopiero do punktu.

j. Przedstawiciel drużyny na początku losuje świętego patrona
drużyny oraz kolor kopert, których drużyna poszukuje w
każdym z punktów.

k. Po podzieleniu drużyn każda z nich otrzyma kopertę i na
znak sygnału otwiera ją, co oznacza początek gry.

7. Nagrody:

a. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody
rzeczowe.

b. Miejsca na podium zostają ustalone na podstawie
poprawnie wykonanych zadań oraz czasu ukończenia trasy
(gry terenowej). Organizator zastrzega możliwość po
przeanalizowaniu dostarczonych materiałów (zdjęć itd.)
zmiany kolejności podium.

8. Podczas gry osoby niepełnoletnie muszą pozostawać pod opieką
dorosłych oraz nie mogą się od nich znacznie oddalać.

9. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez przez osoby niepełnoletnie w trakcie gry
terenowej.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy
powstałe w trakcie trwania gry terenowej.



11. Decyzje organizatora są nieodwołalne.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji
regulaminu.

13. Biorąc udział w grze uczestnicy oświadczają pisemnie (przed
startem gry terenowej), że zapoznali się z regulaminem i go
akceptują.


