
Regulamin gry terenowej „Gra piracka”  
 

§1 Cel: 
 

1. Promowanie żeglarstwa oraz poznawanie uroków terenu OW Paprocany 
2. Zachęcenie do aktywności fizycznej oraz rozbudzenie kreatywności wśród uczestników  

 
§2 Organizator : 

 
Organizatorem gry terenowej jest Water Sports Angelika Bocheńska ul. Estetyczna 4 , 43-100 
Tychy  
 

§3 Uczestnicy : 
 

1. Do udziału w Grze terenowej zapraszamy dzieci w wieku 5-14 lat  
2. Konieczna jest opieka osoby dorosłej  

 
§4 Miejsce i termin 

 
1. Tychy- OW Paprocany , 22 maj 2022  
2. Start : o godzinie 10:00 
3. Pobór map i zapis uczestników obywa się przy pomoście Keja Paprocka.  
4. Zakończenie gry terenowej jest o godzinie 16:00  
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się na oficjalnym zamknięciu dni otwartych o godzinie 

17:30 
 

§5 Zasady gry: 
1. Do zadań uczestników będzie odnalezienie 10 punktów zaznaczonych na mapie 

znajdujących się na terenie OW Paprocany  
2. Zadaniem uczestników w trakcie gry jest rozwiązanie zagadek związanych z 

żeglarstwem i naniesienie odpowiedzi na „Kartę odpowiedzi” otrzymaną podczas 
zapisywania się  

3. Każda z  osób  uczestniczących  w  Grze  powinna  być  w  dobrym  stanie  zdrowia,  
4. Organizatorzy nie zapewniają opieki nad osobami niepełnoletnimi uczestniczącymi w Grze.  
5. Zgłoszenia do Gry są przyjmowane w godzinach 10-15 
6. Grę wygrywają 3 osoby, które w najkrótszym czasie rozwiążą prawidłowo wszystkie 10 

zadań.  
7. Na karcie dostarczonej do komisji zapisywany będzie czas startu danej osoby oraz czas 

zakończenia zadania  
8. Następnie będzie sprawdzana prawidłowość odpowiedzi  
9. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 17:30 wraz z rozdaniem nagród  

 
§6 Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w Grze terenowej jest bezpłatny  
2. Uczestnika zgłasza swój udział poprzez wpisanie się na listę oraz pobór karty z zadaniami.  
3. W grze terenowej może wziąć udział nieograniczona ilość osób  
4. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, warunkiem udziału w Grze Terenowej jest  

a. Posiadanie i okazanie przy starcie pisemnej zgody rodziców na udział w grze  
b. obecność osoby dorosłej rodzica/ opiekuna na każdym etapie gry 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 

………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
W grze terenowej „ Gra piracka” , odbywającej się w dniu 

22.05.2022 na terenie OW Paprocany w Tychach. 
 
 

……………………………………… 
(Czytelny podpis opiekuna ) 

 
 
 
 
 

 
 
 


