ROWEROWA GRA MIEJSKA „POWSTANIE WARSZAWSKIE”
REGULAMIN

§ 1.
Organizatorzy
1. Organizatorami gry są: Gmina Łazy, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy, Park
Wodny „JURA”.
2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na
trasie rowerowej gry miejskiej prowadzącej z miejsca startu: Łazy ul. Kościuszki 3 do
miejsca mety: Hutki-Kanki, biwak leśny. (Szczegóły trasy stanowi załącznik nr 1 do
regulaminu: mapa trasy). Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po
trasie gry na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność
organizatorów dotyczy działań związanych z braniem udziału w określonych atrakcjach
prowadzonych przez obsługę gry.
§ 2.
Zasady Gry
1. Gra odbywa się 1 sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Łazy, rozpocznie się o godzinie
10:00 i zakończy o godzinne 14:00.
2. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek Gry i dotarcie na metę.
3. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu
liczącego 2-5 osób (zwany dalej: Zespół). Każda z osób uczestniczących w Grze
powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze i posiadać
sprawny rower, zdatny do poruszania się w ruchu ulicznym. Organizatorzy nie
zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
4. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 31 lipca 2020 r, godz. 15:00. za pośrednictwem
wypełnionego formularza (załącznik nr 2 do regulaminu) wysłanego na adres:
gra@lazy.pl oraz w dniu gry w godzinach 8:30-9:30 w biurze zawodów, w Łazach, plac
przy fontannie.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. Limit uczestników Gry wynosi 50 osób.
7. Organizatorzy zalecają noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku.
8. Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego ok. 2 m od pozostałych uczestników
z wyjątkiem członków rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym
9. Osoby biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do
zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom Gry.
10. Uczestnicy muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach
oraz znać przepisy ruchu drogowego.
11. Gra rozpocznie się 1 sierpnia 2020r. o godz. 10:00. na placu przy fontannie w Łazach.
Zespoły będą startowały w takiej kolejności w jakiej rozwiążą pierwszą zagadkę.
Wygrywa ten zespół, który poda odpowiedź najbardziej zbliżoną do prawdziwej

w zadaniu nr 4. Jeśli odpowiedzi będą się powtarzały, decydować będzie ilość punktów
zdobyta w czasie gry.
12. Na każdym punkcie z zagadką liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą
graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej
wskazówki.
13. Po trasie gry poruszamy się wyłącznie rowerem. Nie można korzystać z, samochodów,
skuterów i innych pojazdów silnikowych.
14. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu
jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.
15. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania
zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek,
w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty
uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
16. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących
w Grze.
17. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz udział w Grze uczestnik wyraża
zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.
§ 3.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.lazy.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych
przyczyn.
4. Zabrania się udziału w Grze osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających lub psychotropowych.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody
spowodowane przez uczestników Gry
6. Uczestnicy Gry zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych
ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej
w związku z występowaniem stanu epidemii.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub skrócenia trasy Gry ze
względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
8. Organizatorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników biorących udział w Grze, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Grę
i wydarzeniach towarzyszących (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

