
Dobroszyce, 11.09.2018  

  

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY GMINNEJ “WEHIKUŁ CZASU”  
  

§1 ORGANIZATOR GRY  

1. Organizatorem Historycznej Gry Gminnej “Wehikuł Czasu”, zwanej dalej Grą, jest ZHP 
Hufiec Oleśnica - Dobroszycki Szczep Harcerski, zwany dalej Organizatorem.  
2. Dane Organizatora:   
Hufiec ZHP im. Bohaterskich Lotników Polskich w Oleśnicy,   
56-400 Oleśnica, ul. Lwowska 3,   
www.olesnica.zhp.pl,  1ddw.kamien.milowy@gmail.com 
3. Główny Partner Gry: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach  

  

§2 CEL GRY  

1. Celem Gry jest:  

 szerzenie postaw patriotycznych, 

 rozwój wiedzy dotyczącej historii Polski, 

 stworzenie płaszczyzny integracji mieszkańców Gminy Dobroszyce,  

 rozwój kreatywnego myślenia i zmuszenie do intelektualnego wysiłku,  

 propagowanie zasad uczciwego współzawodnictwa,  

 popularyzacja gier terenowych w przestrzeni wiejskiej,  

 aktywizacja lokalnej społeczności i promocja aktywnych postaw obywatelskich,  

 propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności na świeżym powietrzu,  

 promocja Związku Harcerstwa Polskiego jako nowoczesnej organizacji 
wychowującej młodzież w tradycyjnych wartościach.  

  

§3 UCZESTNICY GRY  

1. Uczestnikiem Gry może być osoba fizyczna, zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia, 
która najpóźniej w dniu Gry ukończyła 7 rok życia. Warunkiem uczestnictwa w Grze 
osoby niepełnoletniej jest:  

a. udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią-Kapitanem Drużyny, 
nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i uprawnioną 
do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią lub  

b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 
zgodnie z postanowieniami §3 ust. 6.  

2. Uczestnicy biorą udział w grze zorganizowani w Drużyny. W skład każdej z Drużyn może 
wejść od 4 do 6 osób. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.  



3. W każdej Drużynie musi znajdować się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, będąca 
zarazem Kapitanem Drużyny.  

4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.  
5. Odpowiedzialność za niepełnoletnich Uczestników ponosi Kapitan Drużyny.  
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 

lub prawnych opiekunów na udział w Grze według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. Kapitan Drużyny zobowiązany jest dostarczyć ją 
Organizatorowi podczas rejestracji Drużyny przed Grą.  

7. W momencie rejestracji Drużyny przed Grą Uczestnicy składają pisemne oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych 
Dz. Ust. nr 133 poz. 883) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych, wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgodą, o której mowa w 
§3 ust. 6.  

8. Gra jest związana z wysiłkiem fizycznym. Uczestnicy składają pisemne oświadczenie o 
braku przeciwwskazań do udziału w Grze wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o braku 
przeciwwskazań do udziału w Grze składają rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze 
zgodą, o której mowa w §3 ust. 6.  

9. Uczestnictwo w Grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku 
Uczestników gry do promocji Związku Harcerstwa Polskiego i partnerów Gry, i 
w konsekwencji powyższego, Uczestnicy wyrażają zgodę na: fotografowanie, 
rejestrowanie audiowizualne Gry, użycie wizerunku Uczestnika, w związku 
z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego i GCK 
w Dobroszycach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.50 Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 
2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości. W imieniu osób 
niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, wyrażają rodzice lub 
opiekunowie prawni wraz ze zgodą, o której mowa w §3 ust. 5.  

 

§4 ZASADY GRY  

1. Gra zostanie przeprowadzona 29.09.2018 r w Dobroszycach. Biuro Gry, zwane również 
Miejscem Startu, będzie znajdowało się w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko 
przy ul. Parkowej 14 w Dobroszycach.  

2. Gra rozpocznie się o godz. 10:00. Biuro Gry będzie funkcjonowało od godziny 9:20.  
3. Drużyny zobowiązane są stawić się w Miejscu Startu najpóźniej o 9:40. Kapitan Drużyny 

rejestruje drużynę w Miejscu Startu i otrzymuje pakiet materiałów startowych. Podczas 
rejestracji Drużyny przez Kapitana niezbędne będzie okazanie do wglądu jego dowodu 
tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne będzie okazanie legitymacji 
uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości i wieku.  

4. Szacunkowy czas udziału w Grze to 3 godziny.  
5. Tematem Gry będzie pomoc postaciom historycznym w powrocie do ich czasów. 
6. Gra odbędzie się według scenariusza przygotowanego przez Organizatora. Głównym 

zadaniem Drużyny będzie przywrócenie dawnego porządku czasowego w wyniku 
naprawienia usterki wehikułu czasu.  

7. Aby zwyciężyć Drużyna musi zdobyć jak najwięcej punktów po wykonaniu zadań 
na punktach kontrolnych. 



8. W trakcie trwania Gry członkowie Drużyny muszą poruszać się razem. W każdym 
punkcie kontrolnym Gry liczba członków Drużyny będzie weryfikowana z liczbą 
członków Drużyny wskazaną w Zgłoszeniu, o którym mowa w §5. ust. 8.  

9. Zmiany w składzie Drużyny są możliwe. Zmian w składzie Drużyny można dokonać 
najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem Gry w trakcie rejestracji drużyny w Miejscu 
Startu.  

10. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  
11. Wszystkich Uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po 

Grze do godziny 13:30 w Biurze Startowym lub telefoniczne, dzwoniąc pod numer 
telefonu podany w dokumentach startowych. Odmeldowanie podyktowane jest 
względami bezpieczeństwa.   

12. Finał Gry odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach.  

  

§5 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Oleśnicy, Gminne Centrum Kultury 
w Dobroszycach oraz jego wolontariusze nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki 
w trakcie Gry.  

2. Udział w Grze jest dobrowolny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za zachowanie pełnoletnich uczestników Gry oraz następstwa z niego wynikające, 
w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. Za skutki 
naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik 
odpowiada osobiście.   

3. Wszyscy niepełnoletni Uczestnicy muszą mieć przy sobie pełnoletniego opiekuna - 
Kapitana Drużyny, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w trakcie Gry.  

4. Przed Grą oraz w trakcie Gry zabronione jest spożywanie alkoholu i środków 
odurzających przez Uczestników. W przypadku złamania tego punktu Regulaminu 
Drużynie grozi natychmiastowa dyskwalifikacja. Decyzja Organizatorów w tej kwestii 
jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

5. Jeśli Kapitan Drużyny nie dopełni formalności i nie dostarczy zgody rodziców, o których 
mowa §3 ust. 6, Drużyna nie zostanie dopuszczona do udziału w Grze, co wiąże się 
z natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna 
i nie podlega odwołaniu.  

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Drużynę zasad niniejszego 
Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź 
niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo 
do wykluczenia Drużyny z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu.  

7. W Grze może wziąć udział maksymalnie 10 Drużyn. O zakwalifikowaniu do udziału 
w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.  

8. Kapitan Drużyny zgłasza Drużynę poprzez formularz zgłoszeniowy, zwany dalej 
Zgłoszeniem, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach. W trakcie 
wypełniania Zgłoszenia nie można wprowadzać danych osób fikcyjnych lub osób 
trzecich, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia takiego Zgłoszenia.  
Zgłoszenie musi zawierać:  

a. Nazwę Drużyny  
b. Imię i nazwisko Kapitana Drużyny - pełnoletniego opiekuna  
c. Nr telefonu do Kapitana Drużyny  
d. Adres mailowy Kapitana Drużyny  
e. Wiek Kapitana Drużyny  



9. Zgłoszenia przyjmowane są do 14.09.2018. 
10. Koszt udziału w Grze, zwany Opłatą Startową, wynosi 20 zł od Drużyny płatne na konto 

ZHP Hufca Oleśnica (Hufiec ZHP w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Lwowska 3):  
26 9584 0008 2001 0013 7650 0001, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. 

W tytule przelewu należy wpisać: Historyczna Gra Gminna, nazwa drużyny. 
Wysokość Opłaty Startowej obejmuje całą Drużynę, bez względu na liczbę jej członków. 
W przypadku braku uiszczenia Opłaty Startowej Drużyna nie zostanie zakwalifikowana 
do udziału w Grze.   
11. W przypadku rezygnacji z udziału w Grze po 21.09.2018 lub dyskwalifikacji Drużyny 

wpisowe nie będzie zwracane.  
12. W wypadku gdy Gra nie dojdzie do skutku, z winy Organizatora lub czynników wyższych, 

Organizator zwraca Uczestnikom wpłaty wpisowe. Straty powstałe u Uczestników 
z zaistniałej sytuacji nie są pokrywane.   

  

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej www.olesnica.zhp.pl 
i www.gckdobroszyce.pl 

2. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:  
a. potwierdzeniem, że każdy Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem 

i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie;  

b. wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez 
Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych 
Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz. 883).  

c. wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na opublikowanie na stronach 
internetowych Organizatorów wizerunku Uczestnika.  

d. Kapitan Drużyny zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą 
elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z 
późn. zm.).   

3. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest 
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, 56-410 Dobroszyce, 
ul. Parkowa 14. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania.  

4. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych 
oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.  

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy 
do Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.  
    

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu   

HISTORYCZNEJ GRY GMINNEJ “WEHIKUŁ CZASU”  

  

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W HISTORYCZNEJ 
GRZE     GMINNEJ “WEHIKUŁ CZASU” 
  

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………….., 

matka/ojciec/opiekun prawny dziecka*, legitymująca/cy się dowodem osobistym (seria i nr 

dowodu osobistego) …………………………………….……………………………………… wydanym przez 

…………………………………………………………………….……………………………. wyrażam zgodę 

na udział mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………  

w Historycznej Grze Gminnej “Wehikuł Czasu”, która odbędzie się 29 września 2018 roku 

w Dobroszycach. Opiekunem mojego dziecka/podopiecznego w trakcie trwania gry będzie 

…………………………………………………………………………………………  

  

Wyrażając zgodę na udział dziecka w Grze oświadczam, iż:  

- stan zdrowia pozwala mojemu dziecku/podopiecznemu na udział w grze;  
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych  
Dz. Ust. nr 133 poz. 883);  
- wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego do promocji 
Związku Harcerstwa Polskiego i partnerów Gry, i w konsekwencji powyższego, wyrażam 
zgodę na: fotografowanie, rejestrowanie audiowizualne Gry, użycie wizerunku mojego 
dziecka/podopiecznego, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek 
Harcerstwa Polskiego i GCK w Dobroszycach, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art.50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń 
co do czasu i ilości;  
- zapoznałam/łem się z Regulaminem Historycznej Gry Gminnej “Wehikuł Czasu” 
i przyjmuję jego warunki.   

  

  

……………………………………………..  ……………………………….………………………  

miejscowość, data   podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

    

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu   

Historycznej Gry Gminnej „Wehikuł Czasu” 

   

OŚWIADCZENIE KAPITANA DRUŻYNY HISTORYCZNEJ GRY GMINNEJ „WEHIKUŁ CZASU” 

  

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................., legitymująca/cy się dowodem 

osobistym (seria i nr dowodu osobistego) ……………………………………………………wydanym 

przez …………………………………………………………………, będący Kapitanem Drużyny (nazwa 

Drużyny) ………………………………………………………………………. w Historycznej Grze Gminnej 

“Wehikuł Czasu”, która odbędzie się 29 września 2018 roku w Dobroszycach, oświadczam, 

iż:  

- otrzymałem pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo ich 
niepełnoletnich dzieci/podopiecznych w Grze i jestem świadomy odpowiedzialności 
za zdrowie i życie powierzonych mej opiece dzieci;  
- stan zdrowia pozwala mi na udział w Grze;  
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych  
Dz. Ust. nr 133 poz. 883);  
- wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku do promocji Związku Harcerstwa 
Polskiego i partnerów Gry, i w konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę 
na: fotografowanie, rejestrowanie audiowizualne Gry, użycie mojego wizerunku, w związku 
z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego i Gminnego 
Centrum Kultury w Dobroszycach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art.50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości;  
- zapoznałam/łem się z Regulaminem Historycznej Gry Gminnej “Wehikuł Czasu” 
i przyjmuję jego warunki.   

  

   
……………………………………………..  ……………………………….………………………  

miejscowość, data podpis kapitana drużyny 

  

    

  



OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  

  

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………….., 

będący uczestnikiem Historycznej Gry Gminnej “Wehikuł Czasu”, która odbędzie się 

29 września  2018 roku w Dobroszycach, oświadczam, iż:  

- stan zdrowia pozwala mi na udział w Grze;  
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych  
Dz. Ust. nr 133 poz. 883);  
- wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku do promocji Związku Harcerstwa 
Polskiego i partnerów Gry, i w konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę 
na: fotografowanie, rejestrowanie audiowizualne Gry, użycie mojego wizerunku, w związku 
z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego i Gminnego 
Centrum Kultury w Dobroszycach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art.50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości;  
- zapoznałam/łem się z Regulaminem Historycznej Gry Gminnej “Wehikuł Czasu” 
i przyjmuję jego warunki.   
  

  

……………………………………………..  ……………………………….………………………  

miejscowość, data podpis uczestnika gry 

  

    

 


