Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ HARC 2022
I Organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "HARC"
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1
Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000414408 NIP: 771-287-59-80 REGON: 101384560
Tel. 794-522-583, e-mail: biuro@harc.com.pl
adres strony internetowej: www.harc.com.pl
II Przedmiot Gry

1. Stowarzyszenie HARC organizuje Grę Miejską, która ma na celu przybliżenie historii miasta Piotrkowa
Trybunalskiego oraz poznanie przez uczestników zabytków historycznych miasta.
2. Gra odbywa się według scenariusza dostarczonego przez Organizatora.
3. Gra rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 23.04.2022 roku, potrwa ok. 4 - 5 godzin.
III Wpisowe i świadczenia
1. Wpisowe wynosi: 10,00 zł od każdego uczestnika gry (dotyczy również opiekuna)
2. Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022 r. bezpośrednio na konto bankowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC
nr: 21 1500 1605 1216 0004 1142 0000 z dopiskiem „Gra HARC – nazwa patrolu……”
3. W ramach wpisowego Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych patroli, wstęp do niecodziennych miejsc
i zakamarków miasta, integrację i ciekawy/niekonwencjonalny scenariusz gry.
4. Niedotrzymanie terminu płatności i terminu zgłoszeń może skutkować niedopuszczeniem patrolu do Gry.
IV Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy Gry Miejskiej
1. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja patrolu liczącego od 4 do 8 osób + pełnoletni opiekun
w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022 r. do godziny 23.59 za pomocą Karty Zgłoszenia Patrolu
(załącznik A), dosłanej w formie elektronicznej na adres: biuro@harc.com.pl . Oryginalnie podpisana Karta
Zgłoszenia musi zostać dostarczona Organizatorowi na starcie Gry Miejskiej w dniu 23.04.2022r..
2. Zgłoszenia przesłane po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Zgłoszenia można pobrać w siedzibie Organizatora, ul. Zamurowa 1 w godzinach 10:00 – 14:00 (wt., czw.),
16:00 – 20:00 (pon., śr., pt.) w Piotrkowie Trybunalskim, oraz na stronach internetowych www.harc.com.pl ,
oraz https://www.facebook.com/StowarzyszenieHARC/.
4. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie; przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika
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w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, oraz imienia i nazwiska
Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego,
zgodę na udział w Grze oraz na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku wyraża rodzic, bądź
opiekun prawny Uczestnika za pomocą stosownego oświadczenia (załącznik B).
5. Każdy patrol, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry.
6. W Grze może wziąć udział dowolna liczba patroli, nie mniejsza jednak niż 10 (patroli) lub łącznie minimum 50
osób we wszystkich patrolach.
V Przebieg Gry Miejskiej
1. Gra rozpocznie się 23.04.2022 r. o godz. 10:00 na Cyklodromie przy ul. Budki w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Niezbędne do udziału w Grze jest posiadanie przez patrol telefonu z dostępem do Internetu oraz skanerem
kodów QR.
3. Organizator zachęca uczestników do przebrania się za postacie znanych detektywów. Przewiduje się nagrodę
dodatkową, za najlepiej przebrany patrol.
4. Na starcie Gry każda grupa otrzyma instrukcję z zadaniami oraz materiały informacyjne.
5. Zadaniem patroli jest wykonanie wszystkich zadań w określonym przez Organizatora czasie.
6. Patrole poruszają się po terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyłącznie pieszo.
Za korzystanie z wszelkiego rodzaju pojazdów patrol zostanie zdyskwalifikowany.
7. O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia patrolu na ten punkt.
8. W przypadku naruszenia przez patrol niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair - play, utrudniania Gry innym
uczestnikom, bądź niszczenia wskazówek w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo wykluczenia
patrolu z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
9. Podczas Gry każdy patrol musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego może otrzymać
wiadomość z dodatkowym zadaniem wysłanym w trakcie jej trwania. Numer tego telefonu opiekun patrolu
musi podać Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Grze.
10. Gra kończy się 23.04.2022 r., ok. godziny 14:00 – 15:00. Do tego czasu patrol powinien wypełnić wszystkie
zadania i udać się w miejsce Finału Gry, który odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora podczas
jej trwania.
VI Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy nie zapewniają opieki pełnoletnich opiekunów dla Uczestników niepełnoletnich uczestniczących
w Grze.
2. Uczestnikiem gry może być każda osoba fizyczna, z tym że osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) mogą
uczestniczyć w grze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Uczestnicy niepełnoletni uczestniczący w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
(załącznik B).
4. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników podczas trwania Gry.
6. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej.
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VII Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1.
2.
3.
4.
5.

Zwycięski patrol otrzyma nagrodę.
Organizator przewiduje wręczenie nagród dodatkowych.
Nagrody zostaną wręczone patrolom obecnym podczas Finału Gry ok. godziny 14:00 – 15:00.
Nagrody przyznaje Komisja powołana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC.
Decyzja Komisji jest ostateczna.
VIII Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.harc.com.pl oraz
https://www.facebook.com/StowarzyszenieHARC/.
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 prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
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