Regulamin gry miejskiej „RETROSPEKCJA - ROZEGRAJ POWSTANIE”
Organizatorzy
1.

2.

3.

Organizatorami gry miejskiej „RETROSPEKCJA - ROZEGRAJ POWSTANIE” są Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 8 i Muzeum w Tarnowskich Górach
z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 1.
Gra organizowana jest w ramach zadania publicznego OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO:
„RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w
ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.
Przez organizację gry rozumie się opracowanie jej zasad, przygotowanie materiałów pomocniczych i punktów gry
na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz wszystkie czynności zapewniające jej prawidłowy przebieg.
Cel i zasady gry
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Celem gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji o miejscach, wydarzeniach i postaciach związanych z III
powstaniem śląskim w Tarnowskich Górach.
Gra odbywa się od 15 do 22 maja 2021 roku w Tarnowskich Górach.
Udział w grze jest bezpłatny.
Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy kolejnymi punktami gry oraz wykonywanie zadań.
Do wykonania zadań niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie całą odpowiedzialność prawno-cywilną na czas udziału w grze.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą opiekunowie.
W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania gry
innym uczestnikom przedstawiciele Organizatorów mają prawo w dowolnym momencie do wykluczenia
uczestnika z gry. Decyzja przedstawicieli Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek
publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie
gry.
Uczestnictwo w grze

10. Warunkiem uczestnictwa w grze jest odbiór mapy i karty uczestnika opatrzonej indywidualnym numerem
uczestnika.
11. Liczba uczestników gry jest ograniczona do 100. Decyduje kolejność zgłoszeń.Każda osoba może przystąpić do gry
tylko raz.
12. Uczestnikiem gry może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze
tylko pod opieką osób pełnoletnich.
13. Uczestnikiem gry nie może być przedstawiciel ani członek najbliższej rodziny przedstawiciela Organizatorów.
14. Przedstawiciele Organizatorów mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzą, iż ten jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
15. Odbiór mapy i karty uczestnika jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
16. Odbioru mapy i karty uczestnikadokonuje się osobiście w Muzeum w Tarnowskich Górach w podanych dniach
i godzinach:
a. 15.05.2021 (sobota), 12:00-16:00
b. 16.05.2021 (niedziela), 12:00-16:30
c. 17.05.2021 (poniedziałek), 10:00-15:30
d. 18.05.2021 (wtorek), 10:00-15:30
e. 19.05.2021 (środa), 10:00-15:30
f. 20.05.2021 (czwartek), 10:00-15:30
g. 21.05.2021 (piątek), 10:00-15:30
h. 22.05.2021 (sobota), 10:00-14:30
17. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnik gry powinien oddać w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach
wypełnioną kartę uczestnika i w zamian otrzymać stosowne potwierdzenie. Karty można oddawać w podanych
dniach i godzinach:

a. 16.05.2021 (niedziela), 12:00-16:30
b. 17.05.2021 (poniedziałek), 10:00-15:30
c. 18.05.2021 (wtorek), 10:00-15:30
d. 19.05.2021 (środa), 10:00-15:30
e. 20.05.2021 (czwartek), 10:00-15:30
f. 21.05.2021 (piątek), 10:00-15:30
g. 22.05.2021 (sobota), 10:00-14:30
18. Uczestnicy, którzy nie oddadzą kart w podanym terminie, nie będą brani pod uwagę w losowaniu nagród.
Sprawdzenie kart odpowiedzi i losowanie nagród
19. Zwrócone karty odpowiedzi zostaną sprawdzone oraz podzielone na prawidłowo wypełnione oraz pozostałe.
Wśród pozostałych mogą zostać wydzielone mniejsze grupy, zgodnie z liczbą prawidłowo wypełnionych
elementów.
20. Nagrody przyznane zostaną wybranym uczestnikom na podstawie losowania prawidłowo wypełnionych kart
odpowiedzi. W przypadku mniejszej liczby prawidłowo wypełnionych kart niż liczba przewidzianych nagród może
odbyć się dodatkowe losowanie lub losowania spośród pozostałych kart.
21. Losowanie nastąpi w Muzeum w Tarnowskich Górach 23.05.2021 o godz. 15.00 i będzie transmitowane online.
Wyniki losowania zostaną niezwłocznie podane na stronach internetowych Organizatorów.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku, gdy wyniki wszystkich uczestników
będą niższe niż 50% prawidłowych odpowiedzi.
23. Wręczenie nagród odbędzie się 5.06.2021 o godz. 16.00 podczas pikniku na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (ul. Towarowa 6). W przypadku odwołania wydarzenia lub braku możliwości
udziału w nim nagrody będzie można odbierać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Muzeum w Tarnowskich
Górach. Po nagrody należy się zgłosić do 30.06.2021. Przy wręczaniu nagród Organizatorzy mogą żądać od
uczestnika okazania potwierdzenia otrzymanego przy zwrocie karty odpowiedzi.
Postanowienia końcowe
24. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatorów.
25. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do
Organizatorów.
26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania lub odwołania gry z ważnych
przyczyn.
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
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