I Organizatorzy
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. 1; ul. Roosvelta 1, tel./fax: (44) 732-38-33
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. Mikołaja Kopernika 1, tel./fax: (44) 73269-90
II Przedmiot Gry
1. Centrum Informacji Turystycznej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz I Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego zwani dalej Organizatorami organizują Grę Miejską, która
ma na celu przybliżenie oferty kulturalnej i turystycznej Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Gra odbywa się według scenariusza dostarczonego przez Organizatorów.
3. Gra rozpocznie się 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00, potrwa ok. półtorej godziny.
III Warunki i wymagania jakie muszą spełnić uczestnicy Gry Miejskiej
1. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja uczestnictwa 3-osobowej drużyny w terminie do 7
czerwca 2017 r. do godziny 17.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Zamurowa 11 w Piotrkowie
Trybunalskim za pomocą karty zgłoszenia drużyn (załącznik A).
2. Zgłoszenia można pobrać w siedzibie jednego z Organizatorów tj. w Centrum Informacji
Turystycznej, ul. Zamurowa 11 w Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej
www.cit.piotrkow.pl.
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze Uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Grze na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; przetwarzanie przez Organizatorów danych
osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.09.1997 (.Dz. U. 2017 r. Poz. 992) 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 przetwarzanie danych osobowych i
publikację wizerunku wyraża rodzic, bądź opiekun prawny Uczestnika za pomocą stosownego
oświadczenia.
4. Każda Drużyna, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry.

5. W Grze może wziąć udział dowolna liczba Drużyn.
IV Regulamin Gry Miejskiej
1. Gra rozpocznie się 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 przed Centrum Informacji Turystycznej w
Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zamurowa 11.
2. Na starcie Gry każda Drużyna otrzyma pierwsze zadanie oraz materiały informacyjne.
3. Zadaniem Drużyn jest pokonanie całej trasy Gry, wykonanie wszystkich zadań oraz zdobycie
niezbędnych rekwizytów. Szczegóły realizacji tych zadań będą podane uczestnikom Gry w trakcie jej
trwania.
4. O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Drużyny na ten
punkt.
5. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play,
utrudniania gry innym uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry
Organizatorzy mają prawo wykluczenia Drużyny z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest
ostateczna.
6. Podczas Gry każda Drużyna musi posiadać telefon komórkowy z funkcją robienia zdjęć lub aparat
fotograficzny, długopis, ołówek.
7. Gra kończy się 9 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00. Do tego czasu Drużyny zobowiązane są udać się
w miejsce podane przez organizatorów Gry, gdzie odbędzie się finał Gry.
V Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy nie zapewniają opieki uczestników pełnoletnich dla uczestników niepełnoletnich
uczestniczących w Grze.
2. Gra przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Uczestnicy niepełnoletni uczestniczący w Grze bez opiekuna 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 ubezpieczenia uczestników podczas trwania Gry.
6. Organizatorzy nie zapewniają pomocy medycznej.

VI Kryteria oceny
1. Wygrywa Drużyna, która wykona wszystkie zadania i zdobędzie wszystkie niezbędne rekwizyty.
2. Zwycięży Drużyna, która w najkrótszym czasie dotrze na miejsce finału Gry oraz będzie posiadała
rekwizyty potwierdzające wykonanie wszystkich zadań.
VII Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca 2017 r. nie później niż do godz.
12.30 podczas finału Gry, który odbędzie się w miejscu podanym w ostatnim zadaniu.
VIII Postanowienia końcowe
1. Regulamin 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.

