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Organizator:             Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z Dwutygodnikiem Suwalskim 

Współorganizatorzy:  

 

  

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Po wybuchu” 

19 września 2015 r. 

 

1. Organizatorami gry są Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 

2. Współorganizatorzy: Centrum Handlowo Rozrywkowe Suwałki Plaza, Suwalski Ośrodek Kultury, 

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1023 

Suwałki, Suwalska Grupa Airsoftowa, Księgarnia Matras, Klub Motocyklowy „Niedźwiedzie 

Północy”,  Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  

II   Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnikiem gry  może być osoba w wieku od lat 13. 

2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Grze. Zgodę należy dostarczyć przed rozpoczęciem Gry. 

3. Zapisy grup do udziału w grze przyjmuje Jolanta Gąglewska lub Maria Kołodziejska (tel. 87 565-

62-46, w godz. 8.00-15.00, e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl) do 11 września (piątek), do godz. 

15.00. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

4. Ilość uczestników Gry jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Udział w Grze jest bezpłatny. 

6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

7. Uczestnik Gry zgadza się na: 

• 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),  

• publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w fotograficznej i filmowej dokumentacji 

gry, 

• opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów 

wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma 

nagrodę.  

III   Zasady Gry 

1. Gra odbędzie się 19 września 2015 roku na terenie miasta Suwałki, rozpocznie się o godzinie 

13.00. Czas trwania gry: ok. 2 h. 

2. Miejscem rozpoczęcia Gry jest hol na parterze budynku Biblioteki Publicznej im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A. 

3. Gra polega na zdobywaniu punktów za rozwiązanie zagadek, odnalezienie wskazówek  

i wykonanie zadań specjalnych, które doprowadzą do celu gry – odnalezienia bezpiecznego 

schronu ratującego przed „literackim” bombardowaniem. Szczegóły realizacji tych celów 

zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem. 

4. W Grze uczestniczą Zespoły. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego  

do 4 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej osobom 
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uczestniczącym w Grze. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór (zwłaszcza buty), a 

także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem. 

5. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy (z funkcją 

nagrywania dźwięków bądź dykatofon), za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie 

konieczności) skontaktować się z Organizatorem.  

6. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać 

zadania, za które będą przyznawane punkty. 

7. Po trasie Gry gracze poruszają się pieszo. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

8. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair 

play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, Organizatorzy Gry mają 

prawo wykluczenia go  z dalszej rozgrywki w dowolnym momencie. 

IV   Wyłanianie zwycięzcy 

1. W grze zwycięży Zespół, który wykona zadania najlepiej (liczy się suma zdobytych punktów).  

2. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników zabawy. 

3. Odczytanie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 19 września 2015 o godzinie 17:00 podczas 

„Obłędnej herbatki u Kapelusznika”, hol na I piętrze Suwalskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana 

Pawła II 5). 

V   Postanowienia Końcowe 

1. Regulamin gry znajduje się na stronach internetowych:  www.bpsuwalki.prv.pl 

www.soksuwalki.eu oraz na stronie facebook Filii nr 3 Biblioteki Publicznej  

im. Marii Konopnickiej w Suwałkach: . 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nie objętych regulaminem, głos rozstrzygający należy 

do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub przedłużenia gry z ważnych przyczyn. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych 

przyczyn.  

                                                  Organizatorzy Gry Miejskiej PO WYBUCHU 

 


