
REGULAMIN
III OBIEGÓWKA – GRA TERENOWA

Świecie 02.04.2023 r.

Obiegówka na stałe wpisała się do naszego kalendarza. Dlatego ogłaszamy kolejną

edycję terenowej zabawy sportowo-edukacyjnej, której celem jest rozwijanie

sprawności fizycznej poprzez bieganie/spacerowanie po mieście, naukę współpracy

oraz przyjęcie otwartej postawy na podejmowanie i rozwiązywanie zagadek.

1. PRZEPISY OGÓLNE:
1. Gra terenowa pod tytułem „OBIEGÓWKA – GRA TERENOWA”, zwana dalej Grą,

odbędzie się dnia 02.04.2023 roku (niedziela) Start zawodników w godz.: 10:00 -

13:20 (Start w biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu na Stadionie K.S. Wda

Świecie, ul. Sienkiewicza 18).

2. Gra organizowana jest przez Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu

3. Gra odbędzie się na terenie miasta Świecie.

4. Gra jest otwarta dla wszystkich osób. Osoby które nie ukończyły 18 rok życia

mogą wziąć udział tylko za zgodą osób dorosłych (formularz oświadczenia dostępny

będzie w Biurze Zawodów podczas Startu oraz na stronie internetowej

www.sportwswieciu.pl).

5. Nagrody:

- gadżety dla wszystkich uczestników (wręczone po dotarciu na metę),

- dla najlepszych 3 par - nagrody rzeczowe,

- nagrody rzeczowe rozlosowane wśród uczestników (którzy nie zajmą miejsc 1-3).

6. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.

7. Udział w grze jest bezpłatny.

http://www.sportwswieciu.pl


2. ZGŁOSZENIA:
Do 27.03.2023r. należy zgłosić 2 osobową drużynę do udziału w zabawie.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez:

e-mail telefonicznie Facebook

knepka@csirswiecie.pl 504-237-140 CSiR

Należy podać: Nazwę drużyny, imiona i nazwiska uczestników,

rok urodzenia, telefon kontaktowy

30.03.2023 r. w godz. 9:00 – 13:00 organizator w odpowiedzi na

zgłoszenie poda godzinę startu drużyny w dniu 02.04.2023 r. (przedział

czasowy, pomiędzy 10:00 a 13:20). Godzina startu zostanie wysłana do

uczestników sms-em na numer, który został podany w zgłoszeniu drużyny.

3. UCZESTNICTWO:
W grze mogą wziąć udział wyłącznie drużyny 2-osobowe.

Drużyna zobowiązana jest do posiadania przy sobie podczas gry jednego

telefonu komórkowego ze sprawnym aparatem fotograficznym.

Prawo uczestnictwa w Obiegówce mają osoby, które ukończyły 10. rok życia.

Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 10-16 lat mogą wziąć udział w grze

tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.

Uczestnicy zobowiązani są do podpisania deklaracji w dniu zawodów

(deklarację można również wydrukować samodzielnie – Załącznik nr 1 - i

przekazać organizatorom w dniu imprezy).

Wypełnienie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją

niniejszego Regulaminu.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody na udział w

imprezie – Załącznik nr 2 - podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna w

dniu zawodów.

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego

zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia

Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności

cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub



uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu

odpowiedzialności.

4. PRZEBIEG GRY:
✔ Każda z drużyn będzie startowała o innej godzinie w przedziale czasowym

10:00-13:20 (odstępy czasowe pomiędzy startami uzależnione będą od ilości

startujących drużyn)

✔ Każda drużyna otrzyma na starcie: instrukcję gry, mapę, kartę odpowiedzi,

brudnopis oraz długopisy niezbędne do wykonania zadań.

✔ Po otrzymaniu pakietów startowych – uruchamiany jest stoper.

✔ Na przebycie trasy każda z drużyn ma 120 minut. Po przekroczeniu w/w

czasu zadanie nie zostaje zaliczone.

✔ Zadaniem uczestników gry jest wykonanie wszystkich zadań umieszczonych

na trasie ( np. 10 punktów na mapie = 10 zadań do wykonania). Brak hasła

skutkuje doliczeniem 10 minut, do czasu uzyskanego po dotarciu na

metę (2 hasła = 20 min, itd.).

✔ Błędnie rozwiązane hasło = doliczenie 5 minut do wyniku końcowego.

✔ W razie jakichkolwiek kłopotów istnieje możliwość wykonania „telefonu

ratunkowego” do organizatora: 504-237-140. Uzyskanie wskazówki od

organizatora kosztuje doliczenie dodatkowych 3 minut do czasu uzyskanego

po dotarciu na metę.

✔ Całą trasę drużyny muszą pokonać razem, bez rozdzielania się -

WYŁĄCZNIE PIESZO!!! (pracownicy CSiR będą kontrolować trasę). W

przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości drużyna zostaje

zdyskwalifikowana z walki o miejsca oraz z losowaniu nagród.

✔ Po przybyciu na METĘ należy oddać organizatorowi wypełnioną kartę

odpowiedzi z uzupełnionym HASŁEM GŁÓWNYM.

✔ Oddanie uzupełnionej karty odpowiedzi = zatrzymanie stopera.

✔ Karta zadań jest nieważna, jeśli:

- została oddana na mecie po upływie 120 minut;

- hasło główne jest uzupełnione w sposób nieczytelny;

- hasło główne zostało uzupełnione błędnie;



- nie zostało uzupełnione pole z danymi drużyny (nazwa drużyny + imiona i

nazwiska uczestników, nr. kontaktowy).

W ww. przypadkach drużyna nie bierze udziału w klasyfikacji miejsc 1-3 jednak

uczestnicy mają możliwość wygrania nagród w losowaniu.

✔ Godzina ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie podana w dniu

imprezy (uzależniona jest od ilości startujących drużyn).

✔ W przypadku nieobecności, nagrody będą do odebrania w biurze zawodów

od 03-07.04.2022r. w godz. 7:00 – 15:30.

✔ O klasyfikacji końcowej decyduje czas pokonania trasy + czas doliczony za

błędne odpowiedzi bądź ich brak.

✔ W przypadku remisu (uzyskania jednakowych czasów) wyższą lokatę zajmuje

zespół, który nie otrzymał wcale albo otrzymał mniej punktów karnych, bądź

nie skorzystał z telefonu ratunkowego.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie

realizowania gry.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania uczciwości i zasad fair play.

Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego

regulaminu.

Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać pod nr telefonu:

504-237-140.

Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej

i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz danych

osobowych uczestnika.

Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż

zapoznali się z regulaminem i go akceptują.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Centrum

Sportu i rekreacji w Świeciu, ulica Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie.

Dane osobowe uczestników gry mogą być przekazywane uprawnionym

organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.



Dane osobowe uczestników gry będą przetwarzane przez okres istnienia

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że uczestnik wyrazi

sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnie zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna

uczestnika na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub

brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w grze.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DEKLARACJA UCZESTNIKA III OBIEGÓWKI – GRY TERENOWEJ

02.04.2023 R.

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

…………………………………………..

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w III

Obiegówce – grze terenowej oraz stwierdzam brak innych przeciwwskazań do

udziału w niniejszym wydarzeniu.

Uczestniczę w III Obiegówce – grze terenowej z własnej woli i na własną

odpowiedzialność.

Przyjmuję do wiadomości, że organizator Centrum Sportu i Rekreacji w

Świeciu nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty

osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po

zawodach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

organizatorów zawodów, a także wykorzystanie mojego wizerunku do promocji

imprezy.



Oświadczam, ze z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w związku

z udziałem w III Obiegówce – grze terenowej, nie będę żądał/-a jakichkolwiek

roszczeń od organizatora wydarzenia.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem wydarzenia i

zobowiązuję się do podporządkowania wszystkim poleceniom organizatorów.

Data, czytelny podpis uczestnika

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………………………………….

miejscowość, data

ZGODA NA UDZIAŁ W BIEGU/MARSZU

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego /mojej syna /córki *:

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

imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika

w III Obiegówce – grze terenowej, która odbędzie się w dniu 02.04.2023 r.

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem zawodów i

akceptuję wszystkie jego punkty.

Uczestnicy biorą udział w III Obiegówce – grze terenowej na własną

odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe

nieszczęśliwe wypadki.

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego



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

tel. kontaktowy

* niepotrzebne skreślić


