Dni Wschowy 14 - 16 czerwca 2019 r.
Regulamin gry miejskiej „Zagadki Starego Miasta”
15.06.2019 r.

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie.
2. Cele konkursu:
- pogłębianie i poszerzanie wiedzy o historii miasta
- umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”.
3. Organizacja i przebieg konkursu :
- Gra jest rywalizacją drużynową; drużyna powinna składać się z co najmniej 2 osób; w skład drużyny powinna
wchodzić przynajmniej jedna osoba pełnoletnia; w drużynie mogą znaleźć się zarówno osoby połączone
więzami rodzinnymi (dzieci, rodzice, dziadkowie itp.), jak i przyjacielskimi oraz sąsiedzkimi.
- Ilość zespołów biorących udział w grze jest ograniczona.
- Drużynę obowiązuje przejście wyznaczonej trasy w czasie nie dłuższym niż 60 minut i wykonanie określonych
zadań; odpowiedzi należy wpisać na otrzymany wcześniej formularz; po zakończeniu wypełniony formularz
należy oddać organizatorom.
- Uczestników należy zgłosić w dniu rozgrywania gry, 15.06.2019, w godzinach od 12.00 do 14.30 przy stoisku
Biblioteki na Rynku. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie składu drużyny (ilość osób dorosłych, ilość dzieci,
wiek dzieci) oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Gra odbędzie się 15 czerwca 2019 roku; rozpoczęcie o godzinie 12.00 i zakończenie około godziny 15.30.
O 16.30 przewidziane jest podsumowanie gry i losowanie nagród.
- W drodze losowania, spośród poprawnie wypełnionych formularzy, wyłonionych zostanie pięć zwycięskich
drużyn. Nagrodą dla każdej z nich będzie talon w wysokości 100 zł do zrealizowania we wschowskiej księgarni.
- Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych
pojazdów.
- W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
- Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania
Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni
i/lub opiekun zespołu.
- Wszelkich dodatkowych informacji udziela Oddział dla Dzieci i Młodzieży, nr telefonu (65) 547 60 63,
a w dniu zabawy informacje można uzyskać na stoisku Biblioteki.

