
 

Regulamin gry miejskiej PAPIEŻ I GLIWICZANIE 
 

 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem gry miejskiej PAPIEŻ I GLIWICZANIE (zwanej dalej grą) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. W 

przedsięwzięciu wspierają bibliotekę partnerzy. 
 

§ 2. Zasady gry 

1. Gra odbędzie się 15 czerwca 2019 r. (sobota) w centrum Gliwic. Drużyny startują z Biblioteki Centralnej MBP przy 

ul. Kościuszki 17. Punkt startowy jest czynny od 10.30 do 11.00 (pobieranie materiałów do gry). Zespoły wyruszają o 11.00. 

2. Celem gry jest przybliżenie jej uczestnikom życiorysu i nauczania Jana Pawła II. Gra jest częścią miejskich obchodów 

upamiętniających 20. rocznicę wizyty Ojca Świętego w Gliwicach.  

3. Udział w grze jest bezpłatny. 

4. Zadaniem uczestników jest odwiedzenie jak największej liczby punktów gry oraz wykonanie zadań. 

5.  Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać od 0 do 5 punktów. Uczestnicy otrzymują premię punktową (5 

punktów), jeśli jako pierwsze wykonają zadanie oznaczone na karcie gry jako ZADANIE Z PREMIĄ.  

6. Członkowie danego zespołu poruszają się razem. Aby przystąpić do zadania, w danym punkcie gry zespół musi pojawić 

się w pełnym składzie.  

7. Po trasie gry zespoły poruszają się w dowolny sposób (pieszo, rowerem, samochodem bądź komunikacją miejską). 

Organizatorzy zalecają jednak poruszanie się pieszo – punkty gry znajdują się w niewielkich odległościach od siebie. Gra toczy 

się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie 

gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  

8. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry. W 

przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.  

9. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, że ten jest pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra 

osobiste osób trzecich. 

11. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry. 
 

§ 3. Uczestnicy gry i zgłoszenia 

1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja zespołu liczącego od  2 do  5 osób. 

2. Rejestracji dokonać można do dnia 13 czerwca 2019 roku, wysyłając e-mail na adres instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl 

lub dzwoniąc pod nr 32 238 26 24. Rejestracji można dokonać także w dniu gry w punkcie startowym od godz. 10.30 do 11.00.  

3. Członkiem każdego z zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział 

w grze tylko pod opieką osób dorosłych.  

4. Poprzez rejestrację i udział w grze uczestnik wyraża zgodę na: 

a)  wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

b)  przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia gry oraz 

rejestrowanie wizerunku (załącznik nr 1); 

5. Liczba zespołów, które mogą wziąć udział w grze, jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

§ 4. Zwycięzcy gry 

1. Gra kończy się o godzinie 13.30. Do tego czasu drużyny mogą oddawać karty gry w punkcie zakończenie gry w Centrum 

Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II. Ogłoszenie zwycięzców gry i wręczenie nagród nastąpi około godziny 14.00.  

2. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania 

w poszczególnych punktach. Zwycięzcą gry zostanie zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, 

gdy dwa lub więcej zespołów otrzyma równą liczbę punktów, przystąpią one do dodatkowego zadania  rozstrzygającego, 

które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do 

organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry  

z ważnych przyczyn. 
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