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REGULAMIN PRZYRODNICZEJ GRY TERENOWEJ 

„DARY NATURY BOGACTWO KULTURY” 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorami głównymi gry są: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy 

„CHARZY…” oraz  Zaborski Park Krajobrazowy. 

Współorganizatorami gry są: Gmina Chojnice, Powiat Chojnicki, Park Narodowy Bory Tucholskie, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Toruniu, Zaborski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Tucholski Park 

Krajobrazowy, Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.,  Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  w Sp. z o.o. , 

Ochotnicza Straż Pożarna z Charzyków, HCEE Funka. 

TERMIN I MIEJSCE GRY 

1. Gra terenowa przeprowadzona zostanie w dniach  30 lipca 2021 roku,  31 lipca 2021 roku, 1 sierpnia 2021 roku na terenie 

miejscowości Charzykowy w godzinach 10.00-16.00. 

2. Biuro gry (rejestracja uczestników punkt poboru i zwrotu kart zadań, wręczenie nagród): Punkt Informacji Turystycznej               

w Charzykowach ul. Jeziorna 54, przy plaży. 

3. Harmonogram:  

10.00 – 13.00 – rejestracja uczestników, wydanie kart zadań, kuponów startowych,  

10.00 – 15.00 – start uczestników, przejście trasy gry (uczestnicy startują wtedy kiedy im pasuje, między 10.00 – 15.00) 

15.00 – do tej godziny przyjmowane będą uzupełnione karty.  

godz. 15.30 – zakończenie gry, zamieszczenie wyników losowania, wręczenie nagród.    

UCZESTNICY 

1. W grze uczestniczyć mogą młodzież i dzieci z rodzicami. Dzieci do 8 roku życia muszą uczestniczyć w grze pod opieką 

minimum jednego dorosłego opiekuna. 

2. Liczba uczestników  gry jest ograniczona.  

3. Za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w grze w czasie przejazdu na miejsce gry (i powrotu do miejsca 

zamieszkania) oraz samej gry odpowiadają opiekunowie jak i sami uczestnicy. 

4. Gra odbywa się w terenie. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW 

1. Zgłoszenia uczestników można dokonać wyłącznie w dniu gry, tj. 30 lipca 2021 roku,  31 lipca 2021 roku, 1 sierpnia 2021 od 

godz. 10.00 do 13.00 lub do wyczerpania kart zadań. 

2. Rejestracji można dokonać w Punkcie Informacji Turystycznej w Charzykowach przy ul. Jeziornej 54 (przy plaży) 

3. W momencie zgłoszenia, każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma instrukcje dotyczące punktów, „kartę zadań” oraz kupon 

startowy.  

PRZEBIEG GRY 

1. Zadaniem Uczestnika jest dotarcie do dziesięciu punktów, na których umieszczone są plansze z instrukcją wykonania zadań, 

oraz wykonanie zadań według otrzymanych instrukcji.   

2. Po wykonaniu zadania, na każdym punkcie, uczestnicy zapisują odpowiedź w karcie zadań.  

3. Uczestnik może wykonać poszczególne zadania w dowolnej kolejności, z zastrzeżeniem, iż rozpoczyna od punktu 

wskazanego przez organizatora w momencie wydania karty zadań.  

4. Wskazane, aby każdy uczestnik gry posiadał własny długopis/pisak niezbędny do zapisania odpowiedzi z poszczególnych 

punktów. 

 

LOSOWANIE I ODBIÓR NAGRÓD 

1. Uzupełnione karty zadań należy dostarczyć do Punkt Informacji Turystycznej w Charzykowach ul. Jeziorna 54 (przy plaży)  

do godz. 15.00 a kupon startowy uczestnik zachowuje do momentu losowania nagród.  

2. W losowaniu biorą udział tylko karty, które posiadają prawidłowe odpowiedzi ze wszystkich 10 punktów.  

3. Lista nagrodzonych „kart zadań z numerami” zostanie zamieszczona w Punkcie Informacji Turystycznej w Charzykowach. 



2 
 

4. Podstawą wydania nagrody jest okazanie kuponu startowego ze zwycięskim numerem. 

5. Nagrody będzie można odebrać zaraz po ogłoszeniu wyników, max do 01 sierpnia 2021 r. do godz. 20.00 w Punkcie 

Informacji Turystycznej w Charzykowach. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w grze jest bezpłatny.  

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w losowaniu nagród tylko raz.  

3. Uczestnicy gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. Za bezpieczeństwo uczestników w trakcie: dojazdu na miejsce rozpoczęcia gry, trwania gry oraz powrotu do domów 

odpowiadają opiekunowie grup, upoważnieni do sprawowania opieki przez opiekunów prawnych uczestników.  

5. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich w trakcie przemieszczania się pomiędzy 

punktami. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych 

zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 

7. Przyrodnicza gra terenowa będzie dostępna również po 1 sierpnia  2021 roku – do 31.08.2021 roku. W tym terminie będzie 

można w Punkcie Informacji Turystycznej w Charzykowach przy ul. Jeziornej 54 (przy plaży) pobrać karty zadań wraz               

z instrukcją oraz przejść trasę gry, z tym zastrzeżeniem, iż za zaliczenie 10 punktów gry nie będą wydawane nagrody.  

8. Zgłoszenie do udziału w grze oraz odbiorze karty zadań uczestnik wyraża zgodę na:  

 wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

 opublikowanie na łamach prasy, w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz innych podmiotów 

związanych z organizacją gry, informacji, zdjęć oraz nagrań z gry. 

9. Wzięcie udziału w grze stanowi zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora, w 

zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na 

zasadach określonych przez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w 

celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem gry oraz wydaniem nagród. Każdy uczestnik gry ma prawo 

wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia gry i wyłonienia zwycięzców i nie będą przekazywane 

innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w grze. 

 

 

  


