Piotrków Filmowy – edycja 2017
„800 lat Piotrkowa – 105 lat historii filmu w Piotrkowie”

Zaproszenie do udziału grze miejskiej
„PIOTRKÓW FILMOWY”
Szanowni Państwo
W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Centrum Informacji Turystycznej,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wraz z uczniami klasy filmowej w tej szkole, oraz
Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, zapraszamy gimnazjalistów do udziału
w grze miejskiej – PIOTRKÓW FILMOWY, która odbędzie się w dniu 28.04. 2017 roku o
godz. 10.00.
CELE: Gra miejska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat historii naszego miasta.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Piotrkowie Trybunalskim powstało wiele filmów,
które były nagradzane na całym świecie i, mimo upływu lat, nadal cieszą się uznaniem
widzów. Gra pozwoli uczestnikom odnaleźć na piotrkowskim szlaku filmowym nazwiska
najwybitniejszych polskich i zagranicznych reżyserów, aktorów, operatorów i innych
twórców filmowych. Gra miejska uzupełni realizowany program szkolny na poziomie
gimnazjum, a jednocześnie rozszerzy horyzonty wiedzy i zainteresowań uczestników. Gra ma
również na celu pokazanie alternatywnych metod nauki, integrację grup młodzieży z różnych
szkół oraz zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i wyciągania własnych
wniosków. Udział w grze miejskiej umożliwi młodzieży kształtowanie własnej tożsamości
poprzez identyfikację z miejscem zamieszkania i jego historią.
KILKA SŁÓW O NOWEJ EDYCJI GRY: W tym wyjątkowym roku jubileuszowym
zapragnęliśmy połączyć akcenty 800 – lecia miasta, które napawa nas zasłużoną dumą, z
motywami filmowymi, zwłaszcza takimi, których tłem był Piotrków Trybunalski. Szanowni
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice – to niepowtarzalna szansa aby przy tej okazji
przypomnieć również pewne uniwersalne wartości, chociażby zaakcentować motywy
patriotyczne zawarte w związanych z Piotrkowem

produkcjach filmowych. Wszyscy

pamiętamy „Stawkę Większą niż życie” przygody Hansa Klossa, czyli „nieśmiertelnego” J 23.
Postać zagrana brawurowo przez Stanisława Mikulskiego od przeszło pół wieku jest
nieustającą inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków (i nie tylko…), a nie każdy już dziś
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pamięta, że to właśnie nad brzegami Strawy nakręcono zdjęcia do przynajmniej dwóch
odcinków serialu. Postaraliśmy się aby w naszej grze znalazły się odniesienia do tej – nie
wahajmy się tego powiedzieć – polskiej superprodukcji wszechczasów, w konwencji kina
wojennego. Nie zapomnieliśmy także o filmach nieco mniej popularnych, ale pod różnymi
względami interesującymi i nadal rozpoznawalnymi jak np. „Misja Specjalna”. Pragnąc
podkreślić wiekowe już tradycje filmowe w Piotrkowie w fabule rozgrywki przypomnieliśmy
też „Proces Macocha”, film, można powiedzieć, dokumentalny - nakręcony w roku 1912 (!),
niestety zaginiony w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Mamy nadzieję, że nowa
odsłona „Piotrkowa Filmowego” przypadnie Państwu do gustu i przede wszystkim stanie się
okazją do mądrej, pouczającej zabawy dla wychowanków szkół, które zechcą w niej wziąć
udział. Najbystrzejsi z graczy będą mieli okazję aby znaleźć prawdziwy skarb! W czasie
finału gry przewidzieliśmy nie tylko nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników, ale
również wystawę oraz projekcję filmu zorganizowane przy współpracy z Archiwum
Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Wystawa mobilna „Piotrkowskie tchnienie X
Muzy” oraz film „Bo ta co nie zginęła … 1945” powinny zainteresować nie tylko uczniów
lecz także opiekunów i nauczycieli. Niniejszy film jest doskonałym przykładem produkcji
łączącej zarówno walory edukacyjne jak i fabularne w duchu rekonstrukcji historycznej. Fakt,
że grającymi w nim aktorami (współtwórcami) są pracownicy Archiwum Państwowego w
Piotrkowie Trybunalskim, dobitnie łamie stereotyp nudnego archiwisty. Historię można i
należy pokazywać w sposób ciekawy! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
projekcie i z niecierpliwością czekamy na pierwsze zgłoszenia.
Z Wyrazami Szacunku:
Organizatorzy
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I Organizator
1. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Centrum Informacji Turystycznej ; 97 –
300 Piotrków Trybunalski; ul. Zamurowa 11; Tel./fax: (+48) 44 732 60 50; Tel.
(+48) 44 732 60 49; e-mail: cit@piotrkow.pl; WWW.cit.piotrkow.pl
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim;
ul. Dmowskiego 38, Tel./fax 44 732 – 36 -15
3. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Toruńska 4, Tel./fax
44 724 – 65 – 70.
II Przedmiot gry
1. Centrum Informacji Turystycznej; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
organizują grę miejską „Filmowy Piotrków”, która ma na celu przybliżenie
uczestnikowi tradycji filmowych miasta w kontekście obchodów jego 800 – lecia.
2. Gra odbywa się według scenariusza dostarczonego przez organizatorów.
3. Gra rozpocznie się 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 i będzie trwać ok.
3 godzin.
III Warunki i wymagania jakie muszą spełnić uczestnicy gry miejskiej
1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja uczestnictwa 5 – osobowej
drużyny do 21.04.2017 r. włącznie, do godziny 16.00, w Centrum Informacji
Turystycznej na ulicy Zamurowej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszenia
można pobrać bezpośrednio w CIT oraz na stronie internetowej
WWW.cit.piotrkow.pl.
2. Poprzez zgłoszenie do Gry uczestnicy wyrażają zgodę w jej uczestnictwie na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie, przetwarzanie przez
organizatorów danych osobowych uczestników, tj. w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia gry zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 992 oraz na nieodpłatną
publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku,
gdy ten otrzyma nagrodę i wyróżnienie. W przypadku uczestnika
niepełnoletniego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku wyraża rodzic, bądź opiekun prawny Uczestnika za pomocą
stosownego oświadczenia.
3. Każda drużyna, po weryfikacji zgodności zgłoszenia do Gry, otrzyma
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne
do rozpoczęcia gry.
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4. W grze może wziąć udział dowolna ilość drużyn, ale Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych uczestników
w przypadku gdyby liczba uczestników okazała się zbyt duża. Określenie ilości
drużyn biorących udział w Grze leży w kompetencji Organizatorów, a od ich
decyzji nie ma odwołania .

IV Regulamin gry miejskiej „Piotrków Filmowy”
1. Gra rozpocznie się 28.04.2017 r. o godzinie 10.00 przed Centrum Informacji
Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim na ul. Zamurowej 11.
2. Na starcie gry każda drużyna otrzyma zadania oraz materiały informacyjne.
3. Zadaniem drużyn jest pokonanie całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań oraz
zdobycie niezbędnych rekwizytów. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną
podane Uczestnikom Gry w czasie jej trwania.
4. O kolejności wykonywania zadań na poszczególnych punktach gry decyduje
kolejność przybycia Uczestników na te punkty.
5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry niniejszego regulaminu, złamania
zasad fair play, utrudniania gry innym uczestnikom lub niszczenia wskazówek, w
dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia drużyny z Gry.
Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
6. W czasie Gry każda z drużyn musi posiadać telefon komórkowy z funkcją robienia
zdjęć, bądź aparat, a także przybory do pisania (długopis; ołówek, notatnik)
7. Przewidywany koniec gry jest ok. godziny 13. ( Organizator pozostawia sobie
prawo przedłużenia jej o 15 minut ze względu na nieprzewidziane zdarzenia
losowe). Nieprzybycie drużyny do mety gry w wyznaczonym czasie w przypadku
kiedy nie nastąpi wspomniana wyżej prolongata terminu zakończenia Gry, będzie
skutkować dyskwalifikacją . Punktem końcowym Gry Miejskiej „Piotrków
Filmowy” jest siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie
i zostaną rozdane nagrody.
8. Jeżeli w wyniku działań uczestników zabawy ucierpi mienie należące do
organizatorów lub będące przez nich wypożyczone na potrzeby gry, sprawcy
są zobligowani do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora.

V Zasady bezpieczeństwa
1. Każda grupa musi mieć swojego pełnoletniego opiekuna (nauczyciel).
Organizatorzy nie zapewniają opieki.
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2. Uczestnikiem Gry może być każda osoba fizyczna. Osoby małoletnie (do 12 roku
życia) mogą uczestniczyć w niej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Uczestnicy niepełnoletni biorący udział w grze muszą posiadać pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności.
5. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom, podczas trwania Gry ubezpieczenia.
6. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej w czasie trwania Gry.
VI Kryteria oceny
1. Zwycięży zespół, który zdobędzie największą ilość punktów zdobytych
wykonane zadania.
2. Komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna.

za

VII Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi nie później niż do godziny 14.30 w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
VIII Postanowienia końcowe
1. Regulamin gry miejskiej „ Piotrków Filmowy” znajduje się do wglądu w siedzibie
Organizatora i na stronie internetowej www.cit.piotrkow.pl.
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 w regulaminie z
ważnych przyczyn.
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Załącznik A

Karta zgłoszenia drużyny
*Niepotrzebne skreślić
Nazwa drużyny
Telefon
komórkowy lidera

Dane uczestników drużyny:
l.p.

Imię i nazwisko

1.

Lider drużyny:

miejscowość

Data urodzenia

2.
3.
4.
5.
Oświadczenia:
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Gry
Miejskiej zgodnie z ustawą …

2.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Gry Miejskiej i akceptuję jego
warunki

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska,
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w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia
4.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na wprowadzenie mojego telefonu do bazy CIT celem
informowania mnie o wydarzeniach turystycznych organizowanych przez CIT
Czytelne podpisy członków drużyny lub opiekunów niepełnoletnich uczestników

1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik B
Zgoda rodziców/opiekunów na udział w grze miejskiej „Piotrków Filmowy””

Ja, (imię, nazwisko) ………………………………………………………………………………………………… (matka; ojciec;
opiekun prawny) dziecka/dzieci (imię, nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria/numer)……………………………..wydanym przez
…………………………………………………… wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w
Grze Miejskiej, która odbędzie się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dnia 28.04.2017 r.
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Gry Miejskiej i przyjmuję jego
warunki .
……………………………………………….
-----Podpis rodzica lub opiekuna
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