Regulamin gry historyczno-terenowej „Mysłowice 1919”
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem Gry Miejskiej jest: Muzeum Miasta Mysłowice.
2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie
Mysłowic. Zespoły, które zgłosiły się do gry poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
W związku z powyższym odpowiedzialność organizatora dotyczy działań związanych z braniem
udziału w określonych atrakcjach przygotowanych i prowadzonych przez obsługę gry.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra rozpocznie się 03.10.2015 r. o godz. 13:15. O godzinie 12:30 odbędzie się spotkanie
wszystkich uczestników gry na Rynku w Mysłowicach, w celu wyjaśnienia zasad gry i losowania
punktów startowych dla poszczególnych drużyn. O godzinie 13:00 drużyny wyruszają na
wylosowane przez siebie punkty celem rozpoczęcia gry. Na punkcie startowym uczestnicy
otrzymają wszystkie niezbędne informacje. Gra kończy się o godzinie 15:30.
2. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek gry na wyznaczonej trasie składającej się z 9
punktów.
3. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego max.
10 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia,
umożliwiającym udział w Grze. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze.
4. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 25 września 2015 r. osobiście w Muzeum Miasta
Mysłowice lub drogą mailową. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego datę
urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz tel. kontaktowy do szefa zespołu.
5. Udział w grze jest bezpłatny, nie przewiduje się ubezpieczenia.
6. Wygra zespół, który uzyska najwięcej punktów i sprawnie pokona wyznaczoną przez
organizatora trasę.
7. W trakcie realizacji zadań liczba graczy w zespole nie może ulec zmianie. Do mety powinna
dotrzeć ta ilość graczy, która została zadeklarowana w karcie zgłoszenia. Na każdym Punkcie
Kontaktowym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie
gry.
8. Po trasie gry poruszamy się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów oraz
komunikacji miejskiej.
9. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie
wykluczany z dalszej rozgrywki.

10.W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair
play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry
Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja
Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
11.Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i należy zachować szczególną ostrożność.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
12.Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi po przejściu trasy i podliczeniu punktów.
13.Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór Karty Startowej uczestnik wyraża
zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U.
Nr 133 poz. 883).
- opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów
wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę
lub wyróżnienie.
14.Odbierając Kartę Startową, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z
jej regulaminem.
15. W przypadkach spornych wątpliwości rozstrzyga Organizator.
Plan gry
12:30 – Rynek – spotkanie celem wyjaśnienia zasad gry oraz losowanie przez drużyny punktów
startowych.
13:00 – Drużyny wyruszają na punkty startowe
13:15 – rozpoczęcie gry
15:30 – zakończenie gry na terenie Muzeum Miasta Mysłowice
16:00-16:15 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, grill

