
ZASADY

EDUKACYJNEJ  GRY MIEJSKIEJ:

ORŁA WRONa NIE POKONA 

36 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego przez władze PRL.
13 grudnia 2017 r.

I. Organizatorzy

1.  Organizatorami  historycznej  gry  miejskiej  „ORŁA  WRONa  NIE  POKONA  -  STAN

WOJENNY  W  KRAKOWIE"  (zwanej  dalej  „Grą”),  realizowanej  na  terenie  Krakowa,

rozgrywanej w środę 13 grudnia 2017 r., są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie,

NSSZ „Solidarność” region Małopolska, Klub Historyczny im. AK w Olkuszu oraz Uniwersytet

Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

    II. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona w środę 13 grudnia 2017 r. w godz. 8.30 - 13.30 na terenie

miasta Krakowa.

2. Zadaniem uczestników Gry – drużyn - jest odnalezienie punktów kontrolnych na terenie

Krakowa.  Każda  drużyna  otrzyma  szkic  trasy  gry  (lub  mapę),  klucze  do   łamania

zaszyfrowanych  wiadomości  lub  inne  wskazówki  do  odszukania  punktów  kontrolnych.

Zadaniem  drużyn na punktach kontrolnych będzie realizacja zadań przygotowanych przez

Organizatorów Gry. 

3. Uczestnicy  grają  w  drużynach.  Warunkiem  udziału  w  Grze  jest  rejestracja/zgłoszenie

drużyny  liczącej  7  osób  plus  opiekun  (w  przypadku  niepełnoletnich  uczestników  Gry).

Każda  z  osób  uczestniczących  w  Grze  powinna  być  w  dobrym  stanie  zdrowia,

umożliwiającym udział w Grze.

4. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Udział w

Grze  wiąże  się  z  kilkugodzinnym wysiłkiem fizycznym.  Osoby niepełnoletnie  powinny

uczestniczyć w Grze wraz z osobą pełnoletnią uprawnioną do sprawowania opieki nad tą



osobą  niepełnoletnią.  Organizatorzy  nie  zapewniają  opieki  osób  pełnoletnich  dla  osób

niepełnoletnich uczestniczących w Grze.

5. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 10 zespołów o łącznej liczbie uczestników nie

przekraczającej  70  osób.  O  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  Grze  decyduje  kolejność

zgłoszeń Drużyn.

6. Zgłoszenia  do  Gry,  czyli  wypełniona  Karta  zgłoszeniowa,  powinna  być  dostarczona

osobiście  do  Centrum Edukacyjnego  IPN  „Przystanek  Historia”  ul.  Juliana

Dunajewskiego  8 lub  przesłana  na  maila  centrumprzystanek@gmail.com z

jednoczesnym telefonicznym potwierdzeniem przesłania zgłoszenia pod nr. 603444541 do

10 grudnia 2017.

7. Wypełniona Karta zgłoszeniowa musi zawierać: nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska

uczestników  wraz  z  numerami  kontaktowymi,  imię  i  nazwisko  opiekuna  oraz  podpis

dyrektora szkoły jako wyrażenie zgody na uczestnictwo w Grze.

8. Członkowie Drużyny poruszają  się razem. Podczas Gry Drużyny będą wykonywać zadania,

otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane wskazówki. Gra toczy się na punkty po wskazanej

trasie. 

9. Gra kończy się 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.30. O tej godzinie Drużyny spotykają się na

terenie Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” ul. Juliana Dunajewskiego 8 (róg ul.

Garbarskiej i ul. J. Dunajewskiego).

10. O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Drużyn.

11. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Drużyn niniejszego regulaminu, złamania

zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym

momencie Gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia ich z Gry. Decyzja Organizatorów w

tej kwestii jest ostateczna.

12. Gra  toczy  się  w  normalnym  ruchu  miejskim  i  prosimy  o  zachowanie  szczególnej

ostrożności.

13. Poprzez  nadesłanie  zgłoszenia  do  udziału  w  Grze,  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym
dla  przeprowadzenia  Gry  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia
29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).



14. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze uczestnicy wyrażają zgodę na publikację

swojego wizerunku przez organizatorów gry.

Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów przy realizacji zadań na punktach. 

System zdobywania punktów zostanie podany na starcie gry. W przypadku takiej samej liczby 

punktów, wygrywa zespół, który zdobył podana ilość punktów w krótszym czasie. Czas zostaje 

mierzony od momentu rejestracji, a kończy się pomiar w momencie powrotu na metę gry.

2. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 13 grudnia 2017 roku o godz. 13.30 

podczas finału Gry w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronach internetowych: 

https://www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow/

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/43958,Gra-miejska-ORLA-WRONa-NIE-POKONA-

Krakow-13-grudnia-2017-r.html?sid=a6938318e4cba81e9abb36aa54634fc5

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a 

także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych 

przyczyn.

https://www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow/

