
 

Regulamin 

Rodzinna Gra Miejska – FERIE 2021 
 

 

Informacje ogólne: 
1. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej zaprasza wszystkie rodziny do wspólnej 

aktywności w formie 5-dniowej gry miejskiej, której celem jest zabawa w rodzinnym gronie, spędzenie 

czasu razem, w sposób inny niż na co dzień oraz zadbanie o codzienne poruszenie ciała i umysłu -

poprzez rodzinne spacery i wspólne rozwiązywanie zadań przygotowanych w wyznaczonych 

miejscach.  

  

Informacje organizacyjne: 
1. Rodzinna gra miejska realizowana będzie w czasie drugiego tygodnia ferii zimowych 2021, tj. 11-

15.01.2021r.  

2. Gra miejska realizowana będzie w dwóch lokalizacjach oddzielnie – na terenie dzielnic Rudy Śląskiej: 

Ruda 1 i Halemba. 

3. W zabawie mogą wziąć udział drużyny składające się z min. 2 osób. Zachęcamy, aby zaangażować  

w nią całą rodzinę – im więcej osób dołączy, tym większe szanse na kreatywne rozwiązania  

i zwiększenie szansy na wygraną! 

4. Każdego dnia zabawa obejmować będzie spacer po wybranej dzielnicy Rudy Śląskiej oraz wykonanie 

min. 1 zadania, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w wiadomości mailowej oraz w miejscach 

wskazanych przez organizatora.  

5. Wiadomość mailowa z instrukcjami dotyczącymi planu działania na dany dzień zostanie przekazana 

najpóźniej tego samego dnia rano, do godz. 8.30. 

6. Zadania do wykonania na każdy dzień będą dostępne w określonych miejscach maksymalnie  

w godzinach 10.00-18.00. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane w wiadomości 

mailowej każdego dnia odrębnie.  

7. Każda drużyna indywidualnie powinna zadbać o odpowiednie przygotowanie do realizacji zadania – 

przede wszystkim odpowiedni do pory roku i pogody ubiór oraz termos z ciepłym napojem. Do 

wykonania zadań niezbędny będzie także naładowany telefon komórkowy (min. 1/drużynę) oraz kartka 

papieru i ołówek/długopis. 

 

Zgłoszenia: 
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zarejestrowanie drużyny przez formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie internetowej: www.nereusz.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego skutkować będzie dołączeniem do zabawy w dniu następującym 

po dniu dokonania rejestracji lub 11.01.2021r., jeżeli formularz wysłany zostanie przed 10.11.2021.  

3. Do zabawy dołączyć można najpóźniej dn. 14.01.2021. 

4. Udział w grze jest dobrowolny. Każda osoba uczestnicząca w turnieju czyni to na własną lub opiekuna 

odpowiedzialność. 

5. Uczestnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem, poza ewentualnym osobistym. 

 

Nagrody 

1. W trakcie gry, w celu wyłonienia zwycięzcy prowadzona będzie klasyfikacja punktowa wszystkich 

drużyn, które zostaną zarejestrowane do udziału w zabawie.  

2. Aby uzyskać punkty dostępne każdego dnia należy zgłosić fakt wykonania zadania/zadań zgodnie ze 

wskazówkami danego dnia, najpóźniej do godziny 20.00.  

3. Przyznawane będą nagrody: 

http://www.nereusz.pl/


 

a) Nagroda dnia (codziennie) - w postaci upominków lub voucherów umożliwiających wspólne 

spędzenie czasu – dla drużyny, która zdobędzie najwięcej punktów za wykonanie zadań danego 

dnia (dla każdej z dzielnic oddzielnie), 

b) Nagroda główna (na zakończenie gry) – zestaw gier planszowych – dla drużyny, która zdobędzie 

najwięcej punktów za wykonanie zadań z wszystkich dni łącznie (dla każdej z dzielnic oddzielnie).  

4. Ogłoszenie drużyny, która otrzyma nagrodę dnia następować będzie do godz. 13.00 dnia następnego.  

5. Ogłoszenie drużyny, która otrzyma nagrodę główną nastąpi najpóźniej dn. 18.01.2021r. do godz. 

13.00.  

6. Nagrodę odebrać będzie można osobiście w Rudzie Śląskiej.  

 

Informacje sanitarne związane z pandemią COVID-19 

1. Wszyscy uczestnicy w trakcie wykonywania zadań objętych grą zobowiązanie są do przestrzegania 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych, przez wszystkim mają obowiązek noszenia maseczek oraz 

zachowania dystansu społecznego. Więcej szczegółów dostępnych pod adresem 

www.gov.pl/koronawirus 

2. Każda rodzina/drużyna powinna wziąć udział w grze oddzielnie/indywidualnie oraz zadbać o to, aby 

nie doprowadzać do gromadzenia się w większych skupiskach osób. 

Informacje końcowe 

1. Każdego członka zgłoszonych drużyn obowiązuje niniejszy regulamin oraz kultura osobista w miejscu 

rozgrywania gry. 

2. Zabrania się palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych 

używek. 

3. Inicjator zabawy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania gry lub przed jej 

rozpoczęciem, o czym poinformuje zgłoszone drużyny.  

 

http://www.gov.pl/koronawirus

