
Regulamin gry miejskiej „Zdobądź obywatelstwo Wielokulturowej Warszawy” 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem gry miejskiej „Zdobądź obywatelstwo Wielokulturowej Warszawy jest 

Stowarzyszenie Jeden Świat z siedzibą przy ul. ul. Prusa 16a/13, 60-820 Poznań , nr KRS 

0000019979. 

2. Gra stanowi element projektu „Tydzień Walki z Rasizmem” który współfinansowany jest 

ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. 

Regulamin będzie do wglądu w punkcie startowym i końcowym Gry. O zmianach w regulaminie  

dokonanych po rejestracji drużyny drużyna zostanie poinformowana drogą mailową. 

4. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieobjętych niniejszym regulaminem decydują 

organizatorzy. 

5.  W Grze nie mogą brać udziału Organizatorzy oraz członkowie ich rodzin. 

6. Udział w Grze jest bezpłatny. 

7. Dodatkowe informacje odnośnie gry i niniejszego regulaminu uzyskać można pod 

adresem e-mail warszawa@jedenswiat.org.pl 

II. Ogólne zasady gry 

1. Gra odbywa się w dniu 23.03 w godzinach 11:00-15:00 na terenie warszawskiego 

Śródmieścia. 

2. W Grze mogą brać udział wyłącznie drużyny zarejestrowane wcześniej poprzez 

formularz umieszczony na stronie www.21marca.wordpress.com/warszawa, które otrzymały od 

organizatorów potwierdzenie rejestracji drogą mailową. 

3. Punkt startowy zostanie podany zarejestrowanym drużynom drogą mailową. Każda 

drużyna musi stawić się w punkcie startowym o godzinie wyznaczonej przez organizatorów.  

4. Jeżeli drużyna nie stawi się w wyznaczonym punkcie startowym na czas, prawo udziału 

w Grze w jej miejsce uzyskuje drużyna zapisana na liście rezerwowej, zgodnie z kolejnością 

rejestracji. 

5. Szczegółowe instrukcje, fabuła oraz punktacja Gry zostaną przedstawione uczestnikom 

w punkcie startowym, w trakcie odprawy. 

6. W trakcie Gry drużyny mogą korzystać z komunikacji miejskiej, rowerów lub innego 

sprzętu sportowego. Nie wolno im korzystać z samochodów i taksówek. 

http://www.21marca.wordpress.com/warszawa


7. Uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność; są zobowiązani 

zachować niezbędne środki ostrożności i stosować się do zasad ruchu drogowego podczas 

udziału w Grze.  

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji drużyny w trakcie gry za zachowania 
uznane za niezgodne z etykietą czy zasadami fair-play. 

10. W trakcie Gry drużyny nie mogą rozdzielać się i muszą w pełnym składzie pojawiać się 

w punktach Gry. 

11. Kolejność odwiedzania punktów gry jest dowolna. W przypadku, gdy druga drużyna 

stawi się w punkcie, w którym drużyna wykonuje już zadanie, może ona przystąpić do jego 

wykonania dopiero, gdy pierwsza drużyna je zakończy. 

III. Rejestracja drużyn 

1. Rejestracja drużyn  odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie 

www.21marca.wordpress.com/warszawa od 8.03 do godziny 23:59 dnia 20.03. 

2. W Grze przewidziane jest miejsce dla 10 drużyn oraz lista rezerwowa – 10 drużyn. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia przyjętej liczby drużyn. 

3. Pełna drużyna w Grze liczy 5 osób. 

4. Rejestracja odbędzie się w dwóch turach: 

a. W dniach 8.03-14.03 zgłoszenia przyjmowane są jedynie od drużyn pełnych, 

tzn. liczących 5 osób. 

b.  W dniach 15-20.03 w miarę wolnych miejsc na listach możliwe jest zgłoszenie 

drużyny liczącej 3 do 5 osób. 

5.  O wpisaniu na listę główną lub rezerwową decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie imion i nazwisk wszystkich 

zawodników drużyny oraz kontaktu telefonicznego i e-mailowego do kapitana drużyny. 

Zalecane jest również podanie kontaktu e-mail do pozostałych członków drużyny. 

7. Udział w Grze jest zapewniony, jeśli drużyna otrzyma potwierdzenie na podany w 

zgłoszeniu adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu. 

8.  Gra skierowana jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestnictwa osób 

poniżej 18 roku życia w ich drużynie musi znajdować się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, 

a uczestnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział. 

9.  Poprzez rejestrację drużyny, uczestnicy wyrażają zgodę na: 

http://www.21marca.wordpress.com/warszawa


a. Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

b. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883); 

c. Opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych 

Organizatora zdjęć oraz materiałów z Gry. 

IV. Punktacja i nagrody 

1. Punkty w grze przyznawane są zarówno za jakość i poprawność wykonania zadań, jak i 

za czas ich ukończenia. Szczegółowe zasady punktacji zostaną przedstawione uczestnikom 

przed startem. 

2. Zaliczenie poszczególnych punktów odnotowywane jest przez osoby je obsługujące w 

Karcie Gry przypisanej do drużyny. Ostateczna punktacja drużyn obliczana będzie w  punkcie 

końcowym na podstawie adnotacji w Karcie Gry. 

3. Za udział w grze przewidziane są nagrody rzeczowe dla drużyny, która zdobyła 

największą liczbę punktów. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania oprócz nagrody 

głównej także nagród specjalnych za najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach. 

4. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatorów w dniu Gry, po jej zakończeniu. 

 

 


