
ZDOBĄDŹ FLAGĘ – regulamin gry

1. Organizatorem gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy.

2. Do Gry Placówka może zgłosić jedną drużynę trzyosobową –  składającą się z uczniów klas 5 i 6 wraz opiekunem, 
który nie bierze udziału w grze.

3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: stronawww@mbp.swidnica.pl do 18 kwietnia 2018.

4. Gra odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy o godzinie 10.00, stanowić 
będzie formę zabawy (dużą grę planszową). 

5. Celem Gry jest uczczenie wydarzeń majowych.

6. Udział w Grze jest bezpłatny. 

7. Gra ma charakter losowy. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się po planszy do gry oraz wykonywanie zadań
(dotyczących podstawowej wiedzy na temat Konstytucji 3 maja oraz symboli narodowych). Plansza do gry jest 
jedna: umiejscowiona w Miejskiej Bibliotece Publicznej (II piętro). Na planszy poza zwykłymi polami znajdują się 
pola specjalne. Drużyny podczas gry zdobywają flagi. 

8. Początek planszy oznakowany jest napisem: START, a koniec napisem: META. 

9. Z każdej drużyny zostaje wytypowana jedna osoba, która będzie pełnić rolę pionka. Pionek, ma prawo odpowiadać 
i wykonywać zadania wraz ze swoją drużyną.  

10. Jest jedna kostka do gry. 

11. Grę rozpoczyna drużyna, która wyrzuci największą ilość oczek na kostce. 

12. Po przejściu całej planszy przez wszystkie drużyny, następuje zliczenie flag. Zwycięzcą Gry jest grupa, która zbierze
najwięcej flag. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zdobędą taką samą liczbę flag decyduje kolejność 
pojawienia się na MECIE.

13. Werdykt organizatora jest nieodwołalny i nie podlega negocjacji.
     

14. Poprzez zgłoszenie (Karta Zgłoszenia Drużyny) i udział w Grze rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę 
na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 
Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach 
medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

15. Karta Zgłoszenia Drużyny w załączeniu.
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