REGULAMIN GRY TERENOWEJ
„POZNAJEMY DRZEWA I KRZEWY NASZYCH LASÓW”
1. ORGANIZATOR:
Organizatorem gry terenowej „Poznajemy drzewa i krzewy naszych lasów” są
nauczyciele i uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.
2. CELE GRY TERENOWEJ:
 kształtowanie postawy fair play;
 wdrażanie do efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie
natury;
 poszerzanie wśród młodzieży wiedzy przyrodniczej;
 kształtowanie umiejętności orientacji w terenie;
 doskonalenie umiejętności czytania i znajomości mapy;
 poznanie walorów Puszczy Bukowej i ścieżki dydaktycznej w Centrum Edukacji
Ogrodniczej.
3. TERMIN I MIEJSCE:
 29 maja 2018 roku (wtorek) – niezależnie od warunków pogodowych;
 rejestracja uczestników - godz. 9.45 w Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie;
 rozpoczęcie gry - godzina 10.00 przy Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie.
 zakończenie gry – około godziny 15.00 w Centrum Edukacji Ogrodniczej –
podsumowanie i wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 udział w grze terenowej jest bezpłatny;
 zgłoszenia drużyn do udziału w grze terenowej przyjmowane są do 18 maja
2018 roku w formie elektronicznej (e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl) lub
pocztą tradycyjną na adres szkoły: Centrum Edukacji Ogrodniczej,
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin;
 w grze terenowej mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, po jednej drużynie ze szkoły. Każda drużyna musi się
składać z 5 osób. Jeden uczeń pełni rolę kapitana drużyny i występuje
w imieniu całej drużyny;
 każda drużyna przyjeżdża wraz ze swoim opiekunem, który również bierze
udział w grze;
 do każdej drużyny organizator przydzieli dodatkową osobę, która będzie
mierzyć czas wykonywanych zadań;
 warunkiem uczestnictwa w grze terenowej jest:
 przesłanie do 18 maja 2018 roku formularza zgłoszeniowego podpisanego
przez wszystkich członków drużyny (skan dokumentu) na adres mailowy:
ceogr@miasto.szczecin.pl lub pocztą na adres szkoły: Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115, 70 -760 Szczecin
(formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu);

 zarejestrowanie się w oznaczonym Punkcie Organizatora w Centrum
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w dniu rozpoczęcia gry terenowej,
tj. 29 maja 2018 roku o godzinie 9.45.
5. TRASA ORAZ ZASADY GRY
 gra terenowa składa się z 10 oznakowanych stacji, rozmieszczonych na trasie
Centrum Edukacji Ogrodniczej – Puszcza Bukowa – Jezioro Szmaragdowe –
Centrum Edukacji Ogrodniczej;
 przy rejestracji każda drużyna otrzyma mapę rozmieszczenia stacji oraz kartę
startową, na której zapisywany będzie czas wykonywanych zadań;
 po wysłuchaniu informacji o zasadach gry drużyny otrzymają kartę zadań;
 gra terenowa polega na zaliczeniu jak największej liczby stacji i zdobyciu jak
największej liczby punktów poprzez wykonanie zadań przypisanych do danej
stacji (do każdego zadania drużyna może podejść tylko raz);
 zaliczenie gry terenowej przez daną drużynę następuje poprzez dotarcie do
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do godz. 14.00 w dniu 29 maja
2018 roku i oddanie Organizatorom karty startowej, zebranych w trakcie gry kart
pracy. Jeżeli drużyna nie dotrze do ostatecznego punktu spotkania i nie odda
kart w wyznaczonym miejscu i czasie, zostanie zdyskwalifikowana;
 Organizator, po podliczeniu zdobytych punktów przez każdą drużynę (na
podstawie kart startowych i kart z zadaniami) ułożą listę rankingową gry
terenowej i wyłonią zwycięzców, którzy zebrali najwięcej punktów w całej grze.
W przypadku remisu przeprowadzona zostanie dodatkowa konkurencja, która
zdecyduje o zajmowanym przez drużynę miejscu;
 zwycięzcy gry terenowej otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatora;
 w przypadku rezygnacji z udziału w grze w trakcie jej trwania, uczestnicy są
zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora – telefonicznie
(pod numerem telefonu wskazanym przez Organizatora przed rozpoczęciem
gry terenowej) lub osobiście.
6. INFORMACJE DODATKOWE
 uczestnicy we własnym zakresie zapewniają dojazd do miejsca rozpoczęcia gry
terenowej oraz powrót;
 każda grupa wyposażona jest we własne przybory do pisania, zestaw kredek,
stoper, kompas oraz wygodne buty i płaszcz przeciwdeszczowy (w przypadku
wystąpienia opadów atmosferycznych);
 uczestnicy na trasie przemieszczają się pieszo;
 uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie prowiant na trasie gry;
 Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników gry pozostawione bez opieki;
 na trasie gry terenowej ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym,
uczestnicy powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i szczególnej ostrożności. Wymagane są także kamizelki odblaskowe.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
GRA TERENOWA
„Poznajemy drzewa i krzewy naszych lasów”
……………………………………………………………………………….………………….
{Nazwa drużyny/Reprezentacja Szkoły)

Opiekun drużyny (nauczyciel):
Imię i nazwisko: ………………………….……………………..……….................
Tel. kontaktowy: ……………………………………
Członkowie drużyny:
1) Imię i nazwisko uczestnika gry ……………………………………, klasa ……..
2) Imię i nazwisko uczestnika gry ……………………………………, klasa ……..
3) Imię i nazwisko uczestnika gry ……………………………………, klasa ……..
4) Imię i nazwisko uczestnika gry ……………………………………, klasa ……..
5) Imię i nazwisko uczestnika gry ……………………………………, klasa ……..
Kapitanem drużyny jest: ……………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
udziału w grze terenowej – „Poznajemy drzewa i krzewy naszych lasów”, zgodnie z art. 23, 24 i 25
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).
Zapoznałem/am się z Regulaminem gry terenowej, w której biorę udział i go akceptuję .

Opiekun drużyny:
……………………………… ………………………………………
miejscowość data

Kapitan drużyny:
………………………………
miejscowość data

Członkowie drużyny:
1 ………………………………
miejscowość data

2. ………………………………
miejscowość data

3. ………………………………
miejscowość data

4. ………………………………
miejscowość data

czytelny podpis uczestnika

…………………………………….
czytelny podpis uczestnika

…………………………………..
czytelny podpis uczestnika

………………………………….
czytelny podpis uczestnika

………………………………….
czytelny podpis uczestnika

………………………………….
czytelny podpis uczestnika

