
Regulamin staszowskiej  gry terenowej  

 

1.  Organizatorem gry terenowej jest Staszowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Staszowie          

przy ul. Parkowa 6. 

2.  Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Staszów oraz lokalnymi partnerami. 

3.  Gra terenowa realizowana będzie w dniach  23 - 28 sierpnia 2020 r. 

4.  Gra przeznaczona jest dla osób w dowolnym wieku. 

5.  Udział w grze wymaga dostępu do Internetu. 

6. Każdego dnia na stronie www.sok.info.pl oraz na fanpage’u Staszowskiego Ośrodka Kultury 

będzie zamieszczana zagadka, której rozwiązanie stanowić będzie wskazówkę – miejsce, 

obiekt, instytucję – punkt, w którym znajdzie się kolejna zagadka. Zagadki umieszczane 

zawsze będą w widocznym miejscu na spersonalizowanym materiale nośnym.   Rozwiązanie 

drugiej zagadki wskaże miejsce, w którym znajduje się SŁOWO - część sześciowyrazowego 

HASŁA GŁÓWNEGO 

7. Aby rozwiązać HASŁO GŁÓWNE należy uczestniczyć w zabawie każdego dnia. 

8. Przekazywanie słów cząstkowych HASŁA GŁÓWNEGO przez uczestników gry osobom 

trzecim, nie biorących udziału w grze od początku, zaniża szanse na zwycięstwo. 

9. Ostatniego dnia gry (28.08.2020 r.) uczestnik posiadający HASŁO GŁÓWNE zobowiązany 

jest do niezwłocznego zgłoszenia go osobiście w Staszowskim Ośrodku Kultury w godzinach 

pracy instytucji tj. do godz. 19.00. Po sprawdzeniu poprawności hasła uczestnicy zostaną 

kolejno wpisani na listę zwycięzców, podając swoje dane osobowe. Każdy uczestnik 

zobowiązany będzie podpisać stosowne oświadczenie (RODO). W przypadku braku 

pełnoletności oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

10. Jeśli HASŁO GŁÓWNE zostanie zgłoszone przez dwie lub więcej osób grających w zespole, 

nagroda zostanie przyznana zespołowi. 

10. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 - I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 750 zł 

 - II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 zł 

 - III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

   - dodatkowo zostaną przyznane  upominki ufundowane przez partnerów. 

11. Uroczyste podsumowanie gry i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu. Organizator 

poinformuje telefonicznie uczestników  gry o wyznaczonym terminie. 

12. Dodatkowych informacji w zakresie realizacji gry i zasad można otrzymać w siedzibie         

Organizatora, pod adresem e-mailowym (sok@sok.info.pl), telefonicznie: 15 864 41 12. 

13. Udział w grze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

              

        Organizator  

        Staszowski Ośrodek Kultury 
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