
                                                                                           

„Chciałbym i ja zostać bohaterem” 

I pytał, co trzeba zrobić, 

żeby być dzielnym 

i zostać bohaterem.  
Pragnienia chłopięce 

spełniły się wkrótce, 

nie musiał długo czekać … 

 

                     Wojciech Szczepaniak 

 

              

                                   
 

                                               

REGULAMIN 

HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ 

pod tytułem:  

„Śladami II wojny światowej i jej bohaterów” 
 

 
 

§1. ORGANIZACJA I ZASADY GRY 

1. Organizator:  

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3; 

www.ompio.pl.,  

 Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka, ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach. 

2. Adresat:  

 uczniowie i nauczyciele ze szkół Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii 

Krajowej 

3. Termin:  

 29 maja 2015 r., w godzinach 11.00 - 14.30. 

4. Cele:  

 rozbudzanie zainteresowania historią i refleksji dotyczących różnych postaw 

i wartości;  

 upowszechnienie wiedzy o okresie II wojny światowej, dokonaniach przodków, 

czynach bohaterów;  

 poznanie historii i miejsc ważnych dla pamięci historycznej; 

http://www.ompio.pl/


 kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego; 

 kształtowanie tożsamości uczniów i przywiązania do miejsca, z którego pochodzą; 

 budowanie więzi między pokoleniami; 

 rozbudzanie patriotyzmu; 

 aktywizowanie i integrowanie uczniów z różnych szkół, budowanie zaufania 

i poczucia partycypacji. 

5. Zasady gry:  

 Gra przeprowadzona jest na terenie Kielc. 

 Uczestnicy grają w zespołach, maksymalnie 10-osobowych. Zespoły tworzone są 

z uczniów różnych szkół. Uczestnicy otrzymują Folder Gry, w którym wypunktowana 

jest trasa oraz Kartę Wykonania Zadań, do której należy wpisać wszystkie 

odpowiedzi, i wyruszają w drogę. 

 Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy i wykonanie wszystkich zadań. 

Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów. Zespół otrzymuje punkty 

za poprawne odpowiedzi. Zespół, który pokona trasę w najkrótszym czasie, otrzymuje 

premię w wysokości 3 pkt. Zespoły, które uzyskają drugi i trzeci czas, otrzymują 

odpowiednio II - 2 pkt., III - 1 pkt. Wszystkie zdobyte punkty są sumowane i tworzy 

się ranking zespołów. W przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów decyduje 

czas przejścia trasy. 

 Start: Gimnazjum Nr 26 im. W. Szczepaniaka, ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach. Meta: 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

6. Przez organizację Gier rozumie się opracowanie zadań i wyznaczenie trasy do przebycia 

przez uczestników. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na 

własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność organizatora 

dotyczy działań związanych z obsługą Gier. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami mogą być uczniowie ze szkół Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii 

Krajowej. 

2. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu 

liczącego maksymalnie 10 osób w punkcie rejestracji w Gimnazjum Nr 26 im. 

W. Szczepaniaka, ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach. 



3. Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem Gry, wypełniają Kartę Drużyny i podpisują się,  

wyrażając 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. Nr 133 poz. 883), 

 publikację wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry, 

 opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez 

organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

4. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących 

w Grze opieki medycznej.  

5. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty), a także 

(w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.  

6.  Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za 

pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się 

z Organizatorem. Telefon z aparatem fotograficznym potrzebny jest też do wykonania 

kilku zadań. 

7. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. 

 

§ 3. ZASADY GRY 

1. Gra odbywa się na terenie Kielc i trwa ok. 3-4 godziny. Rozpoczyna się po rejestracji, 

wypełnieniu i podpisaniu Karty drużyny. 

2. Miejscem rozpoczęcia Gry jest Gimnazjum Nr 26 im. W. Szczepaniaka, 

ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach, a zakończenia - Ośrodek Myśli Patriotycznej 

i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

3. Zadaniem uczestników Gry jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek w różnych 

miejscach Kielc zawartych w Folderze Gry oraz wpisanie rozwiązań zadań i odpowiedzi 

do Karty Zadań, przejście całej trasy i zaznaczenie jej na mapie. 

4. Nie można się rozdzielać. Zespół musi iść pod opieką osoby dorosłej.  

5. Po trasie Gry gracze poruszają się pieszo. Nie można korzystać z komunikacji miejskiej, 

rowerów, samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych.  

6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zalecana jest więc szczególna ostrożność. 



7. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu 

jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi Gry, będącą 

świadkiem wydarzenia. 

8. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 

fair play, utrudniania Gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym 

momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika 

i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

9. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe/rzeczowe. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin otrzymają Dyrektorzy szkół biorących udział w Grze. Znajduje się on również 

do wglądu na stronie internetowej www.ompio.pl w zakładce Gry/ śladami bohaterów. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania Gry.  


