
Zasady udziału w Harcerskiej Grze Terenowej realizowanej w ramach projektu 

artystyczno-ekologicznego „Eko Kraina 2020: Czas na Las!” 

 

1. Organizatorzy: Tarnogórskie Centrum Kultury, ZHP Hufiec w Tarnowskich Górach. 

2. Termin i miejsce: wydarzenie odbędzie się 22.09.2020 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 

na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach (start i meta). 

3. Gra terenowa nie odbędzie się w wypadku nagłego załamania pogody. W razie 

odwołania podchodów Tarnogórskie Centrum Kultury poinformuje Uczestników o tym 

fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Celem zabawy jest integracja lokalnej społeczności polegająca na uczestnictwie drużyn 

składających się z członków rodzin reprezentujących różne pokolenia. Gra terenowa 

będzie serią zadań związanych z myślą przewodnią projektu artystyczno-ekologicznego 

“Eko Kraina 2020: Czas na Las!”. Gra terenowa zachęca do rodzinnego spędzania 

wolnego czasu na powietrzu. 

5. Uczestnictwo w Grze terenowej jest dobrowolne i bezpłatne.  

6. W trakcie Gry terenowej uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo (warunek ten 

nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 oraz osób starszych i niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

7. W podchodach uczestniczyć mogą drużyny składające się z minimum dwóch osób, 

maksymalnie z 8 osób będących mieszkańcami Tarnowskich Gór i okolic. Wskazane jest 

aby w drużynie znajdowała się co najmniej jedna osoba dorosła. 

8. Rodzice/Opiekunowie prawni zapisujący dzieci są świadomi ryzyka mogącego wystąpić 

podczas imprezy i wyrażając zgodę na udział dziecka ponoszą odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo. Rodzice/Opiekunowie prawni zgłaszający drużyny pełnią zarazem rolę 

kapitanów. 

9. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że dzieci są zdrowe (w pełni sprawne) i mogą wziąć 

udział w Harcerskiej Grze Terenowej, a w przypadku osób nie w pełni sprawnych lub 

zdrowych opiekunowie maja obowiązek zapewnić stosowną opiekę podczas imprezy.  

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe w trakcie imprezy wypadki nie 

będące bezpośrednio skutkiem działań Organizatorów. 

11. Uczestnicy gry terenowej zobowiązani są do zakrywania nosa i ust i zachowania 

odstępu 1,5 m pomiędzy innymi osobami. 

12. Zgłoszenia drużyn można dokonywać w terminie od 17.09.2020 do 22.09.2020 wysyłając 

zgłoszenie na adres: b.kompala@tck.net.pl, po zapoznaniu się z zasadami Gry terenowej. 

Ilość miejsc dla drużyn biorących udział w Grze terenowej jest ograniczona. 

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Grze terenowej (po wcześniejszym dokonaniu 

zgłoszenia), Organizator zobowiązuje kapitana drużyny do przekazania informacji  

o wycofaniu się z zabawy. Rezygnacji należy dokonać mailowo na adres: 

b.kompala@tck.net.pl 22.09.2020 do godziny 13:00. Dzięki temu możliwy będzie udział 

drużyny zapisanej na liście rezerwowej. 
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14. Uczestnictwo w Grze terenowej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu  

i podpisaniu regulaminu przez Rodzica/Opiekuna prawnego. Dopuszcza się możliwość 

podpisania powyższych oświadczeń w dniu imprezy, ale przed rozpoczęciem 

podchodów. 

15. Zadaniem uczestników Gry terenowej jest wykonanie wszystkich zadań w miejscach 

zaznaczonych na mapie Parku Miejskiego. Szczegóły zadań będą znajdowały się na trasie 

Gry terenowej przy wyznaczonym stanowisku. Grę ukończy zespół, który w pełnym 

składzie drużyny pokona trasę, wykona wszystkie zadania i zbierze wszystkie pieczątki.  

16. Przed rozpoczęciem Gry terenowej, zespoły powinny zgłosić się o godz. 16:50 na starcie 

(start: Muszla w Parku Miejskim). Każda drużyna otrzyma mapę oraz kartę 

identyfikacyjną z miejscami na potwierdzania zaliczonych punktów kontrolnych. 

Potwierdzeniem odnalezienia punktu będzie odciśnięcie pieczątki na karcie rozdanej na 

starcie. Każda drużyna musi zebrać 5 odciśniętych pieczątek.  

17. Wszyscy uczestnicy Gry terenowej muszą wrócić do punktu startowego maksymalnie do 

godz. 19.00. Zawody rozpoczynają i kończą ci sami zawodnicy.  

18. Na zakończenie wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Grę terenową otrzymają upominki  

i gadżety ufundowane przez Tarnogórskie Centrum Kultury. 

19. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika podchodów tj. złamanie zasady 

„fairplay”, utrudniania zabawy innym, organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia 

uczestnika z zabawy. 

20. W czasie trwania imprezy kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu lub zażywania 

środków odurzających oraz uczestniczenia w imprezie pod ich wpływem. W przypadku 

podejrzeń lub stwierdzenie przez organizatora takich przypadków skutkować będzie 

dyskwalifikacją zespołu oraz powiadomieniem stosownych służb. 


