
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „NA TROPIE PYRZYCKICH
PEREŁEK

1. Organizator: 
1. Pyrzycki Dom Kultury realizuje działanie pt. „NA TROPIE PYRZYCKICH PEREŁEK” 

we współpracy z grupą nieformalną działającą przy  Zespole Szkół nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach w ramach zadania pt. „Dom Kultury+”  
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 
ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.

2. Termin i lokalizacja:
1. Gra miejska „NA TROPIE PYRZYCKICH PEREŁEK” rozpocznie się 9 października 

2021r.  o godz. 10:00 przy Studni Św. Ottona w Pyrzycach.
2. Poszczególne elementy gry  odbywać się będą w terenie. Uczestników obowiązuje ścisłe 

przestrzeganie zasad poruszania się pieszych. 

3. Uczestnicy:
1. Uczestnikami gry „NA TROPIE PYRZYCKICH PEREŁEK” powinny być grupy liczące 

3- 4 osoby (np. rodziny, grupy koleżeńskie, grupy pracowników). 
2. Kapitanem drużyny powinna być osoba w wieku 18-30 lat.
3. W grze może wziąć udział 7 drużyn. O przystąpieniu do gry decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Osoby niepełnoletnie wezmą udział w grze za zgodą wyrażoną przez rodzica w 

formularzu zgłoszeniowym.
5. Każda drużyna otrzyma kartę startową, na której znajdzie się informacja o fabule gry, 

mapa i pierwsza wskazówkę do zadania.
6. Każda drużyna wylosuje numer startowy, zaś Gracze otrzymają wyróżniające się 

identyfikatory.

4. Zasady gry.
1. Gra polega na odwiedzeniu przez drużyny ważnych, historycznych miejsc w Pyrzycach, 

które pełniły znaczącą rolę w historii miasta Pyrzyce. 
2. Rozgrywka rozpocznie się o godzinie 10:00 przy Studzience św. Ottona, gdzie zebranym 

drużynom przekazane zostaną szczegóły gry oraz miejsce, do którego muszą udać się 
jako pierwszego.

3. Każda drużyna musi kierować się wskazówkami gry, zachowując kolejność 
wykonywanych zadań. Zadania powinny być wykonywane w miejscach specjalnie na 
potrzeby gry oznaczonych (zwanych dalej Punktami).

4. Drużyny z punktu startowego wyruszają w różnych kierunkach. Zadania są od siebie 
niezależne oraz identyczne dla każdej z drużyn.

5. Po wykonaniu zadania w każdym z Punktów osoby Nadzorujące (organizatorzy / 
współorganizatorzy) dokonują wpisu zaliczenia zadania na karcie startowej.

6. Członkowie drużyny nie mogą się rozdzielać.
7. Drużyny kończą grę docierając do Pyrzyckiego Domu Kultury, gdzie zgłaszają się do 

Punktu Organizatora i oddają swoje karty.

5. Zgłoszenia:
1. Aby wziąć udział w grze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na  

pdk.pyrzyce.net  i do 30 września 2021 r. włącznie przesłać go na e-maila: 
e.kejs@op.pl. 

6. Pozostałe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki pogodowe.
3. Udział w grze jest bezpłatny
4. Podczas imprezy uczestników obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne. 
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