
 
Projekt Tropami żołnierzy niepodległości – gra terenowa i akademia 

dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2014 

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ 

TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 

 

§ 1.  

Cele gry 

1. promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie 

wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, 

2. kształtowanie szacunku dla przeszłości Polski i budowanie świadomości historycznej, 

3. podniesienie poziomu wiedzy historycznej poprzez popularyzację wiedzy o I wojnie  

światowej, 

4. rozbudzanie aktywności intelektualnej oraz kreatywności wśród uczestników projektu, 

5. zachęcanie do konstruktywnej rywalizacji konkursowej podczas gry terenowej, 

6. upamiętnianie rocznicy wybuchu I wojny światowej,  

7. stworzenie okazji do bliższego poznania się, wzajemnej akceptacji i integracji oraz 

przełamania różnego rodzaju barier młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych, 

8. integracja młodzieży ze szkół miejskich i wiejskich 

 

§ 2. 

Organizator: 

Organizatorem gry terenowej „Tropami żołnierzy niepodległości” jest Muzeum w Łęczycy z 

siedzibą w Łęczycy, ul. Zamkowa 1. 

 

§ 3. 

Dofinansowanie: 

Gra terenowa Tropami żołnierzy niepodległości realizowana jest w ramach projektu Tropami 

żołnierzy niepodległości – gra terenowa i akademia dofinansowanego ze środków Muzeum 

Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2014.  

 

§ 4. 

Uczestnicy: 

Do udziału w Grze Terenowej (dalej: Gra) zapraszamy drużyny liczące 10 osób, utworzone 

przez młodzież szkolną ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

łęczyckiego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy i Zespołu Placówek 

Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy.  

Uwaga: Konieczna jest obecność opiekuna dorosłego (nauczyciel). Opiekun nie będzie 

traktowany jako członek drużyny. Każda szkoła biorąca udział w grze ma prawo zgłosić 

jedną drużynę. W przypadku braku odpowiedniej ilości drużyn Organizator wystąpi do 

szkół, które zgłosiły drużynę do udziału w grze o wytypowanie drużyny dodatkowej. O 

wyborze drużyny dodatkowej decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość drużyn jest ograniczona 

(max. 14 drużyn). 
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§ 5. 

Miejsce i termin: 

Łęczyca, 24 października 2014 r., zbiórka pod zamkiem w Łęczycy godz. 8.30 (obecność 

obowiązkowa wszystkich zgłoszonych drużyn, prosimy o punktualność i stawienie się 

drużyn w komplecie). 

Start: o godz. 9.00 spod Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1 

Zakończenie gry terenowej na terenie Łęczycy o godz. 13.00 

 

§ .6 

 Zasady Gry 

1. Do zadań uczestników projektu jeszcze przed rozpoczęciem Gry należy zebranie jak 

najwięcej informacji na temat grobów, mogił żołnierskich z okresu I wojny światowej z 

terenu swojej gminy. Przydatne będą wszelkie dane zebrane, np. z urzędów gmin, kancelarii 

parafialnych w postaci fotografii, planów, przekazów pisemnych lub słownych, itp.  

2. Zadaniem uczestników w trakcie Gry jest rozwiązywanie zagadek oraz zebranie pieczątek 

potwierdzających obecność zespołu w każdym z punktów wyznaczonych przez 

Organizatora. 

3. Uczestnicy grają w drużynach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu liczącego 

10 osób (zwany dalej: Drużyna).  

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

umożliwiającym udział w Grze.  

5. Organizatorzy nie zapewniają opieki nad osobami niepełnoletnimi uczestniczącymi w Grze. 

W każdym zespole musi być jedna osoba pełnoletnia (opiekun, nauczyciel).  

6. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od 12 września do 26 września 2014 r. w Ratuszu 

Miejskim w Łęczycy siedzibie Muzeum w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 33 (Tomasz 

Kucharczyk, Łukasz Wasiak). Ubezpieczony zostanie tylko ten uczestnik, który w 

określonym czasie wskazanym przez Organizatora dostarczy wymagane dokumenty.  

7. Grę wygra drużyna, która rozwiąże wszystkie zadania, zbierze pieczątki na wszystkich 

punktach kontrolnych i zdobędzie największą liczbę punktów.  

8. Przewidywany zasięg działania gry obejmuje 2 kilometrowy teren wokół centrum Łęczycy. 

9. Uczestnicy z charakterystyczną opaską, przynależną funkcjonariuszom łęczyckiej Milicji 

Miejskiej oraz gwizdkiem dla kapitana drużyny, przemieszczać się będą szlakiem miejsc, 

bezpośrednio związanych z tematem gry (cmentarze ewangelicki i katolicki, magistrat, 

więzienie, szpital, urząd Landrata, sala teatralna, park miejski, kolej wąskotorowa, zamek). 

10. W wybranych miejscach na uczniów czekać będą pracownicy Muzeum, ubrani w repliki 

mundurów z I wojny światowej (rosyjski, niemiecki, legionów) z zadaniami. Będą to 

pytania związane z: historią, zagadki logiczne i językowe (rosyjski, niemiecki), 

zaszyfrowane hasła, konkurencje sprawnościowe z użyciem masek przeciwgazowych, replik 

ASG broni z okresu I wojny, zadania z pierwszej pomocy oraz zagadki muzyczne. 

11. Za dodatkowe podpowiedzi członkowie drużyn będą mogli płacić replikami bonów 

kopiejkowych (w 1914 r. zastępowały one w Łęczycy brakującą walutę). 

12. Na każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą 

graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej 

pieczątki potwierdzającej przybycie. 
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13. 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. 

14. Organizator we własnym zakresie (apteczka, osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej 

pomocy) zapewnia opiekę medycznej dla osób uczestniczących w Grze.  

15. Ogłoszenie wyników nastąpi zaraz po zakończeniu przez wszystkich uczestników Gry. 

Wręczenie nagród nastąpi 7 listopada 2014 r. podczas uroczystej akademii z okazji 

obchodów 100 rocznicy wybuchu I-szej wojny światowej, w Sali Widowiskowej Domu 

Kultury w Łęczycy. 

16. Poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej 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.  

17. Odbierając Kartę Startową, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał 

się z jej regulaminem.  

18. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Grze Terenowej, każdy zobowiązany jest powiadomić 

o tym fakcie Organizatora: 24 721 25 43. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w Grze terenowej jest bezpłatny. 

2. Drużyna zgłasza swój udział w Grze poprzez wypełnienie karty uczestnictwa (Załącznik 1 

do Regulaminu) i dostarczenie jej do siedziby Muzeum w Łęczycy (Ratusz Miejski), Pl. T. 

Kościuszki 33 do dnia 26 września 2014 r. do godz. 15.45 

3. W Grze terenowej może brać udział maksymalnie 14 drużyn. Każda drużyna może składać 

się z 10 osób. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w Grze Terenowej 

„Tropami żołnierzy niepodległości” jest: 

a) posiadanie i okazanie przy starcie pisemnej zgody rodziców na udział w Grze Terenowej 

(wzór poniżej), 

b) obecność osoby dorosłej upoważnionej przez rodziców (np. nauczyciela) na każdym etapie 

gry. 

5.   Niepełnoletni zawodnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionego wymogu, nie będą  

dopuszczeni do udziału w grze. 

6.   Wzór druku zgody rodziców (opiekunów): 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

(imię i nazwisko)........................................ 

W Grze Terenowej „Tropami żołnierzy niepodległości” 

odbywającej się w dniu 24. października 2014 r. na terenie Łęczycy. 

Czytelny podpis opiekuna:.................................. 

Telefon kontaktowy............................................. 
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Ruch drogowy: 

Gra Terenowa „Tropami żołnierzy niepodległości” odbywa się przy nieograniczonym ruchu 

drogowym. 

Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach, a także bezwzględnie 

przestrzegać wszystkich zasad dotyczących ruchu pieszych. 

 

§ 7. 

Wyłanianie zwycięzców: 

1. Wygrywa zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów i ukończy Grę.  

2. Zespoły, które zajmują 1, 2 i 3 miejsca, otrzymują nagrodę dla drużyny oraz nagrody 

rzeczowe dla uczestników. 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: 

www.zamek.leczyca.pl   

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

GRA TERENOWA „Tropami żołnierzy niepodległości” 

 
Nazwa drużyny:.................................................................................................................................... 

Członkowie drużyny: 

I. Imiona i nazwiska uczestników Gry, data urodzenia, adres zamieszkania: 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………... 

4…………………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………………………………………… 

9…………………………………………………………………………………………………… 

10…………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna:................................................................... 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w grze 

terenowej - „Tropami żołnierzy niepodległości” zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 

Zapoznałem/am się z Regulaminem gry terenowej – Tropami żołnierzy niepodległości. 

Członkowie drużyny: 
 

1) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

2) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

3) .............................................. ............................................. 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

4) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

5) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

6) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

7) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

8) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

9) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 
 

10) .............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika 

 

.............................................. ..................................................... 

miejscowość i data czytelny podpis opiekuna drużyny 


