
REGULAMIN – Rodzinna Gra Miejska z MARZANNĄ 

Organizator
1. Organizatorem gry jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

 Warunki uczestnictwa 
1. W grze może wziąć udział rodzina/drużyna składająca się maksymalnie z sześciu osób. W 
skład drużyny muszą wchodzić dorośli i dzieci. 
2. Zapisy drużyn do udziału w grze przyjmowane są elektronicznie pod adresem 
warsztaty@cekis.pl  Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Liczba uczestników gry jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W grze może 
5. Drużyna musi wnieść opłatę startową w wysokości 20,00 zł. Opłaty należy dokonać przez 
system strefazajec.pl.
6. Gra odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 4 drużyn. 
7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia.

Komisja Rodzinnej Gry Miejskiej
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu gry miejskiej oraz dokonania wyboru 
zwycięzców, Organizator powoła komisję gry miejskiej. W skład komisji gry 
miejskiej wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora.

Zasady Gry
1.Gra odbędzie się na terenie miasta Skierniewice, rozpocznie się o godzinie 11.00. 
2.Miejscem rozpoczęcia gry jest teren przed Kinoteatrem Polonez ul. Wita Stwosza 2/4
3.Gra polega na zdobywaniu punktów za rozwiązanie zagadek, odnalezieniu wskazówek, 
zdobyciu punktów bonusowych i wykonaniu zadań specjalnych, które doprowadzą do mety gry 
4.W grze uczestniczą drużyny/rodziny. Członkowie drużyny/rodziny  muszą  poruszać  się  
razem.  
5. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym  udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej osobom 
uczestniczącym w grze.
6. Podczas gry każda drużyna musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za 
pośrednictwem którego będzie sczytywać kod QR, dzięki któremu uzyska dodatkowe wskazówki,
a w razie konieczności będzie mogła skontaktować się z Organizatorem. 
7. Podczas gry każda drużyna otrzyma kartę drużyny. Podczas gry zespoły będą wykonywać 
zadania, za które będą przyznawane dodatkowe punkty.
8. Po trasie gry gracze poruszają się pieszo. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
9.W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 
fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, Organizatorzy gry 
mają prawo wykluczenia go z dalszej rozgrywki w dowolnym momencie.

Wyłanianie zwycięzcy
1.W grze zwycięży drużyna/rodzina, która pokona całą trasę gry i uzyska najwięcej punktów. 
Punkty będzie można uzyskać za:

 zaliczenie punktów kontrolnych na trasie 
 prawidłowe odpowiedzi za pytania 
 zdobycie bonusów 
 dodatkowy punkt zdobędzie drużyna, która ukończy grę jako pierwsza
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2.Organizator przewiduje nagrodę dla drużyny zwycięskiej i nagrody pocieszenia dla pozostałych 
uczestników zabawy.
3.Odczytanie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu gry i zliczeniu punktów.

Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 
1. Gra zostanie przeprowadzona w sposób bezpieczny z możliwie jak największym ograniczeniem
bezpośredniego kontaktu między grającymi drużynami. Drużyny będą startowały w odstępach 
czasowych.  
2. W grze mogą uczestniczyć jedynie osoby niemające objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przez grą nie miały świadomego kontaktu lub 
nie zamieszkały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, 
ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną. 
3. Uczestnicy gry muszą mieć osłonięte usta i nos przy użyciu maseczek ochronnych.  

Postanowienia Końcowe
1.Regulamin gry znajduje się na stronie internetowej www.cekis.pl  
2.W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nie objętych regulaminem, głos rozstrzygający 
należy do Organizatora.
3.Organizato zastrzega sobie prawo do odwołania gry w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. 
4. Zgłoszenie udziału w grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z członków 
drużyny:

 zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 wyrażeniem przez każdego z członków drużyny zgody na przetwarzanie przez 
Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 wyrażeniem przez każdego z członków drużyny zgody na opublikowanie na 
stronach internetowych Organizatorów wizerunku Uczestnika.
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