
Edukacyjna Gra Miejska Śladami Wojtka  

Kielce, 25 września 2019 r.  

REGULAMIN 

 

§ 1 

Organizator gry 

1. Edukacyjna Gra Miejska pt. Śladami Wojtka (dalej „Gra”) organizowana jest w ramach 

80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przez Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę 

w Kielcach (dalej „Organizatora”) w przestrzeni miasta Kielce. Partnerem Gry jest 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

§ 2 

Założenia ogólne 

1. Celem Gry jest rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród 

młodzieży znajomości historii II wojny światowej, w sposób szczególny działalności 

harcerstwa oraz polskiego ruchu oporu w okresie okupacji, a także polityki Niemiec w 

stosunku do narodu polskiego w tym okresie.   

2. Tematyka Gry podejmuje zagadnienia związane z historią Polski i regionu w latach 

1939–1945.  

3. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora 

zadań oraz zagadek związanych z historycznym tematem gry oraz wykorzystanie w tym 

celu przestrzeni miasta.  

4. Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 

mających ukończone 13 lat. Udział w Grze jest bezpłatny.  

5. Gra będzie się odbywać w przestrzeni miasta (ulice, budynki). Zadania wymagać będą 

spostrzegawczości, współdziałania w grupie, umiejętności wyciągania wniosków i 

łączenia faktów.  

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

nieprzekraczającej 50 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność 

zgłoszeń i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1).  

§ 3 

Organizacja Gry 

1. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja drużyny liczącej od 3 do 5 osób (plus 

opiekun) poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia 



 

(załącznik nr 1) do 20 września 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres edyta.krezolek@ipn.gov.pl.  

2. Każdy z uczestników musi mieć ukończone 13 lat i być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki 

medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 

lub prawnych opiekunów na udział w Grze (załącznik nr 2). Każda drużyna, bez 

względu na wiek uczestników, musi mieć opiekuna drużyny, czyli dorosłą osobę nie 

będącą pełnoletnim uczniem. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla 

niepełnoletnich uczestników gry. 

4. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez 

jej uczestników i opiekunów.  

5. Każdy zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem, otrzyma e-mail 

potwierdzający zakwalifikowanie do udziału, a następnie informacje niezbędne do 

rozpoczęcia Gry.  

6. Gra odbędzie się 25 września 2019 roku na terenie Kielc. Drużyny otrzymają od 

Organizatora szczegółową instrukcję gry oraz komplet niezbędnych materiałów.  

7. Każdy zespół uczestniczący w Grze musi posiadać telefon za pośrednictwem którego 

może otrzymywać informacje od Organizatora oraz aparat fotograficzny (np. w 

telefonie). Numer telefonu musi zostać podany w zgłoszeniu udziału. 

8. Wraz z pojawieniem się na starcie, opiekun zespołu składa na ręce Organizatora 

oświadczenie o odpowiedzialności za powierzonych mu uczestników oraz zgody 

rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze osób będących pod jego opieką 

(załącznik nr 3). 

9. W przypadku rezygnacji z Gry w trakcie jej trwania, uczestnicy zobowiązani są do 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu organizatorowi.  

§ 4 

Przebieg Gry 

1. Gra rozpocznie się 25 września 2019 r. o godz. 10.00 w Kielcach. Dokładne miejsce 

rozpoczęcia Gry oraz szczegółowe zasady każdy zespół otrzyma na podany w 

zgłoszeniu adres e-mail w dniu 23 września do godz. 14.00. Organizator zaleca 

dokładne zapoznanie się z tymi informacjami. 

2.  Na starcie Gry każdy zespół otrzyma indywidualną kartę zespołu. 

3. Podczas Gry zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i wskazówki.  



 

4. O możliwości wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia 

całego zespołu na ten punkt. 

5. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania poruszają się pieszo. Niedozwolone jest 

korzystanie z jakichkolwiek środków komunikacji.  

6. Niedozwolone jest korzystanie w czasie trwania Gry z sieci internetowej. Uczestnicy 

Gry mogą natomiast prosić o pomoc osoby napotkane na trasie, z wyłączeniem 

Organizatora i osób działających w jego imieniu.  

7. Każdy zespół, w dowolnym momencie Gry, może poprosić o podpowiedź wykonując 

telefon pod numer 660 340 585. Każda uzyskana wskazówka równoznaczna jest z utratą 

1 pkt. Po zakończeniu Gry, ich suma zostanie odliczona od całości punktów zdobytych 

przez zespół w czasie Gry.      

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub zespół niniejszego regulaminu, 

złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, 

w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo odebrania członkom zespołu karty 

zespołu i wykluczenia ich z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

9. Wymaga się od graczy przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. Zachowania 

nieodpowiednie członków drużyny, po zgłoszeniu do Organizatora mogą być podstawą 

do wykluczenia zespołu z Gry. 

10. Gra kończy się 25 września 2019 r. o godz. 14.00 w Centrum Edukacyjnym IPN 

„Przystanek Historia” w Kielcach przy ul. Warszawskiej 5. O tej godzinie zespoły 

zobowiązane są stawić się na finale Gry, nawet jeśli nie wykonają wszystkich zadań. 

 
§ 5 

Zasady bezpieczeństwa 

1. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności. Drużyny poruszają się po mieście na własną 

odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 

losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia Gry, w trakcie 

jej trwania oraz podczas powrotu po jej zakończeniu.  

2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia, 

nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które 

wystąpią przed Grą, w jej trakcie lub po zakończeniu. Uczestnicy Gry ponoszą 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas Gry innym uczestnikom oraz osobom 

trzecim. W razie wypadku lub powstania szkody związanej z Grą uczestnicy nie będą 



 

występować z roszczeniami do Organizatora, osób działających w jego imieniu lub z 

jego upoważnienia.  

§ 6 

Wyłanianie zwycięzców i nagrody 

1. W ostatecznej klasyfikacji zespołów pod uwagę będzie brana kolejność dotarcia na 

ostatni punkt Gry, suma zebranych punktów oraz czas przebycia całej trasy. Zwycięzcą 

Gry zostaje zespół, który uzyska najlepszy wynik uwzględniający wymienione kryteria. 

2. Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Zwycięzcy Gry, z miejsc od trzeciego do pierwszego otrzymają nagrody  

4. Organizator przewiduje możliwość nagrodzenia wszystkich zespołów biorących udział 

w Grze. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania Gry w sytuacji niezależnej 

od niego i z ważnych przyczyn. 

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

a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie Gry. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach.  

4. Wszelkich informacji dotyczących Gry udziela pracownik Biura Edukacji Narodowej 

IPN Delegatura IPN w Kielcach, Edyta Krężołek (edyta.krezolek@ipn.gov.pl; tel. 

696 826 381 w. 101)



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
UDZIAŁU DRUŻYNY W EDUKACYJNEJ GRZE MIEJSKIEJ 

 
„ŚLADAMI WOJTKA” 

UCZESTNICY:      

L.p. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  TEL. KONTAKT. 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

DANE SZKOŁY I OPIEKUNA: 
Pełna nazwa szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 Tel. kontakt. 

 

 

E – mail 
 

 

 

 Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu Gry. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Edukacyjnej Gry 

Mmiejskiej „ŚLADAMI WOJTKA”. Administratorem danych jest Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 
Warszawa.  

 Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, powstałych 
podczas trwania Gry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun  ……………………………………. 1. ……………………………………………………. 
 

(czytelny podpis)  (czytelny podpis) 
 

2. ……………………………………………………. 3. ………………………………………………………… 
 

(czytelny podpis)  (czytelny podpis) 
 

4. ……..……………………………………………. 5. ………………………………………………………… 
 

(czytelny podpis)  (czytelny podpis) 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna 

 

Ja .........................…………………………………………… (imię i nazwisko) wyrażam zgodę 

na:  

– udział mojego syna / mojej córki ...................…………………………………………….. 

(imię i nazwisko) w Edukacyjnej Grze Miejskiej Śladami Wojtka organizowanej 25 września 

2019 r. przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw 

Narodowi Polskiemu w Kielcach, pod opieką 

…....................................……………………………… (imię i nazwisko osoby pełnoletniej) na 

warunkach określonych Regulaminem Gry, z którego treścią się zapoznałam / zapoznałem; 

– przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

syna/córki w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry; 

– opublikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w informacjach medialnych 

wizerunku, a także imienia i nazwiska mojego syna/córki w przypadku otrzymania przez 

niego/nią nagrody lub wyróżnienia. 

 

 

………………………………………                         ……………………………………. 

(podpis rodzica / prawnego opiekuna)                                      (miejsce i data) 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie opiekuna 

 

 

Ja .........................…………………………………………… (imię i nazwisko) biorę  pełną 

odpowiedzialność za powierzonych mojej opiece uczniów szkoły:  

 

……………………………………….....................…………………………………………….. 

w trakcie Edukacyjnej Gry Miejskiej Śladami Wojtka organizowanej 25 września 2019 r. przez 

Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi 

Polskiemu w Kielcach.  

 

………………………………………                         ……………………………………. 

(podpis opiekuna)                                                                         (miejsce i data) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
(pieczęć Szkoły) 

                                                                       (pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 
 

 

 

 


