REGULAMIN familijnej gry spacerowej „Tajemniczy jeleń i inne sekrety podgórskiej architektury”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem familijnej gry spacerowej jest: Centrum Kultury Podgórza w Krakowie z siedzibą ul.
Sokolska 13, 30-510 Kraków, wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę
Miejską Kraków, pod numerem 3, NIP 675- 10- 00-363. Współorganizatorem familijnej gry
spacerowej jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.
2. Familijna gra spacerowa jest organizowana w ramach z akcji „Zima z KKR”.
3. Celem gry jest:
- poszerzenie wiedzy na temat zabytków i historii Podgórza,
- wzmocnienie więzi społecznych podgórskich rodzin.
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Udział w grze jest bezpłatny, może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany.
2. Gra jest przeznaczona dla zespołów rodzinnych o dowolnej ilości osób, w tym szczególnie do rodzin
posiadających Krakowską Kartę Rodziny 3+. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie pod
opieką osób dorosłych. Członkiem każdego zespołu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
3. Pierwszeństwo w zapisie do gry terenowej mają rodziny wielodzietne posiadające ważną
Krakowską Kartę Rodzinną 3+.
4. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom i młodzieży do lat 18. Dzieci biorą udział w grze wraz z
opiekunami.
5. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wydarzeniu
na zasadach określonych przez Organizatorów w niniejszym Regulaminie.
6. Gra toczy się w przestrzeni miejskiej, dlatego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.
7. Przystępując do gry uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas
trwania gry.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć
porządek publiczny lub dobra osób trzecich.
9. W grze mogą uczestniczyć osoby, którym umożliwia to stan zdrowia. Organizatorzy nie zapewniają
opieki medycznej.
10. Zgłoszenie do gry zawierające nazwę drużyny oraz liczbę jej członków należy przesłać online
w terminie do 8.01.2021 r. na adres: edukacja@ckpodgorza.pl.
§ 3. Przebieg gry
1. Każdy zespół otrzyma drogą elektroniczną pakiet materiałów tj. karty zadania do wydrukowania.
Zgłoszone wcześniej zespoły będą mogły pobrać pakiet materiałów w Punkcie Informacyjnym CKP po
wcześniejszym umówieniu się
2. Zespoły mają za zadanie dotrzeć do wyznaczonych punktów kontrolnych i rozwiązać zadania, tj.
uzupełnić kartę zadań oraz nagrać filmik.
3. Rozwiązanie zagadki oraz filmik należy przesłać na adres: edukacja@ckpodgorza.pl do dnia
11.01.2021 r.
§ 4. Wyłonienie zwycięzców
1. Wyłanianie zwycięzców i wręczanie nagród będzie następowało na bieżąco, po kontakcie emailowym na adres: edukacja@ckpodgorza.pl.
2. Nagrodzone zostaną miejsca I, II, III i 5 wyróżnień oraz dodatkowo zostanie przyznanych 10
pierwszych wyróżnień dla rodzin wielodzietnych posiadających ważną Krakowską Kartę Rodzinną 3+.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Grze miejskiej jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Gry terenowej udziela Dział Organizacji Imprez i Edukacji
Centrum Kultury Podgórza, edukacja@ckpodgorza.pl.

