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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„MISJA MŁODEGO POWSTAŃCA”
1. Organizatorem historycznej gry miejskiej „Misja młodego powstańca” (zwanej dalej
„grą”), realizowanej na terenie Kutna, rozgrywanej w dn. 8 listopada 2013 r., jest
Muzeum Regionalne w Kutnie, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 20 1, 99-300 Kutno. Gra
odbędzie się w ramach „Spotkań z historią. Powstanie styczniowe”.
2. Gra ma na celu poznanie przez uczestników wydarzeń i ludzi związanych z powstaniem
styczniowym na terenie Kutna poprzez aktywny udział w inscenizacji prawdopodobnych
wydarzeń z 1863 r..
3. Zgłoszenia do gry, czyli wypełniona karta zgłoszeniowa i wypełnione formularze zgody
rodziców/opiekunów prawnych uczestników powinny być dostarczone do siedziby
Organizatora najpóźniej do 25 października br. - osobiście lub drogą mailową na adres:
historia@muzeumkutno.com .
Formularze karty zgłoszeniowej i zgody rodziców/opiekunów prawnych można
otrzymać w siedzibie Organizatora lub pobrać na stronie internetowej:
www.muzeumkutno.com.
4. W grze biorą udział zespoły z kutnowskich szkół gimnazjalnych liczące 3 uczniów, plus
dorosły opiekun. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny.
5. Opiekun zespołu nie może pomagać uczestnikom w wykonywaniu zadań.
6. Celem każdego zespołu jest wykonanie jak największej ilości zadań.
7. Po terenie gry należy się poruszać wyłącznie w zgłoszonych zespołach.
8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, uczestnicy powinni zachować ostrożność
i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.
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9. W trakcie gry poruszamy się tylko pieszo, dlatego uczestnicy powinni mieć wygodne
obuwie, odpowiednie do dłuższych spacerów i ubranie dostosowane do warunków
pogodowych.
10. Rozpoczęcie gry przewidziane jest na godz 10.00, zakończenie około godz. 13.00.
11. Miejscem startu i zakończenia gry jest siedziba Muzeum Regionalnego w Kutnie.
12. Zwycięzcy oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Organizatora.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ*
„Tajna misja młodego powstańca”
(Wypełnić drukowanymi literami, Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami)

Nazwa i adres szkoły …..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
opiekuna drużyny:

Adres zamieszkania

Seria i nr dowodu
osobistego

Nr telefonu:
Adres e-mail:

Uczestnicy:
Lp. IMIĘ i NAZWISKO
1.
2.
3.
* Poprzez zgłoszenie udziału w Grze u Organizatora oraz złożenie podpisu uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.);
- opublikowanie na łamach prasy, w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz innych podmiotów
związanych z organizacją Gry, informacji, zdjęć oraz nagrań z gry.

Miejscowość i data .....................................................
Podpis opiekuna zespołu ……………………………………………….......
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
O ZGODZIE NA UDZIAŁ DZIECKA W GRZE MIEJSKIEJ
„Tajna misja młodego powstańca”
……………………….……………………….…………………………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

nr telefonu kontaktowego: ….......................................
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego …………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w grze terenowej, która odbędzie się na terenie Kutna w dniu 8 listopada 2013 r.
Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Gry Miejskiej i przyjmuję
jego warunki.
* Poprzez złożenie podpisu rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na:
- wzięcie przez dziecko udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Gry (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.);
- opublikowanie na łamach prasy, w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz innych
podmiotów związanych z organizacją Gry, informacji, zdjęć oraz nagrań z gry.

…………………………………….
(Miejscowość, data)
…………….……………………………
(Podpis rodzica/opiekuna)
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