
 

  

Regulamin Rodzinnej Rowerowej Gry Miejskiej  

15.08.2020 

 

Organizatorzy, ich obowiązki i uprawnienia 

1. Organizatorem Rodzinnej Gry Miejskiej (zwanej dalej Grą) jest: Miejski Dom 

Kultury w Lublińcu (zwany dalej Organizatorem).  

2. Organizator poprzez swoich reprezentantów ma za zadanie rozstrzygać wszelkie 

kwestie związane z przestrzeganiem Regulaminu Gry i podejmuje wiążące 

decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu 

w trakcie gry. 

3. Rozstrzygnięcia Organizatora są nieodwołalne, ostateczne i nie wymagają 

uzasadnienia. 

4. Organizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała  

w sposób zgodny z Regulaminem.  

5. Organizator zapewnia organizację punktów, dostarczenie materiałów, techniczne 

zabezpieczenie trasy. 

6. Reguły Gry są stałe, niezmienne, jednakowe dla wszystkich uczestników i nie 

ulegają zmianie podczas trwania Gry.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry 

mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

Uczestnicy i ich prawa i obowiązki 

1. Gra przeznaczona jest dla kilkuosobowych grup (dzieci i co najmniej jeden 

dorosły – rodzic/opiekun prawny). 

2. Zadaniem uczestników jest rozwiązywanie zagadek Gry i wykonywanie zadań. 

3. Uczestnicy Gry poruszają się po terenie Lublińca przestrzegając przepisów ruchu 

drogowego. 

4. Udział w Grze jest bezpłatny. 

5. Niezbędnym warunkiem udziału w Grze jest zapisanie się, rejestracja oraz 

wypełnienie niezbędnych zgód.  



 

  

6. Zapisy dokonywane są w Miejskim Domu Kultury od dnia 03.08.2020 roku, 

rejestracja zgłoszonych drużyn w dniu Gry 15.08.2020 roku w wyznaczonych 

przez Organizatora godzinach. 

7. Osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji miejsc mają gwarantowany udział 

w Grze pod warunkiem osobistego zgłoszenia się do Organizatora w dniu Gry  

o wyznaczonej godzinie (rejestracja).  

8. Brak osobistego zgłoszenia się o wyznaczonej godzinie w dniu Gry oznacza 

anulowanie wcześniejszej rezerwacji.  

9. W warsztatach biorą udział osoby, które: 

a) są zdrowe, nie występują u nich objawy chorobowe (zwłaszcza podwyższona 

temperatura, kaszel) sugerujące występowanie choroby, w tym  

w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

b) w ostatnich 14 dniach przed dniem 15.08.2020 roku nie przebywały  

na kwarantannie;  

c) nie miały świadomego kontaktu i nie zamieszkiwały z osobą przebywającą  

na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków 

ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi 

(maseczka). 

11. W Grze biorą udział osoby, które dostarczyły zgody stanowiące załącznik  

do niniejszego regulaminu (jedna zgoda dla rodziny). 

12. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział w grze oraz na  

podporządkowanie się wytycznym sanitarnym. 

13. W przypadku z rezygnacji z udziału w Grze w trakcie jej trwania uczestnicy 

zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Organizatora pod numerem 

telefonu 34 351 06 87. 

 

Zasady Gry 

1. Gra odbędzie się 15.08.2020 roku w godzinach 15:00-18:00 na terenie Lublińca. 

Przewidywany czas przejazdu całej trasy to ok. 1,5 godziny. Jest on uzależniony 

od tempa jazdy uczestników. Trasa obejmuje 10 punktów. 



 

  

2. Celem gry przy jest przybliżenie uczestnikom w atrakcyjnej formie historii miasta, 

zwrócenie uwagi na jego ukryte walory i subtelności, nie tylko na popularne, 

turystyczne atrakcje. 

3. Uczestnicy grają w kilkuosobowych rodzinnych zespołach. 

4. W trakcie Gry Gracze nie mogą rozdzielać się w ramach swoich zespołów  

i muszą w pełnym składzie pojawiać się na kolejnych punktach Gry. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do znajomości Regulaminu Gry. 

6. Podczas gry Gracze otrzymają wszelkie niezbędne informacje do udziału w Grze. 

7. Uczestnicy poruszają się na rowerach. 

8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani  

do zachowania szczególnej ostrożności. 

 

Postanowienie końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry i wyłącznie dla jej potrzeb. 

2. Wszelkie informacje są udzielane w Miejskim  Domu Kultury w Lublińcu lub pod 

numerem telefonu 34 351 06 87 (w godz. 8:00-15:30), w dniu Gry od godz. 13:30.  


