Regulamin Gry Miejskiej
„Ministerium Snów i Miraży”

1. Gra Miejska „Ministerium Snów i Miraży” organizowana jest przez
Stowarzyszenie Fantasmagoria.
2. Celem gry jest promowanie współpracy w grupie oraz nieszablonowego
podejścia do rozwiązywania problemów. Pozwoli ona także uczestnikom poznać piękno
jednego z najciekawszych gnieźnieńskich budynków użyteczności publicznej z
wielowiekową historią, jak również zaangażować wyobraźnię uczestników poprzez
nawiązania do utworów kultury ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej
fantastyki.
3. Gra Miejska realizowana będzie 25 czerwca 2016 w godzinach od 10.00 do
17.30 na budynku Gimnazjum nr 1 przy św. Jana 2a w Gnieźnie.
- WAŻNE: drużyny startować będą w odstępie 30 minut. O zakwalifikowaniu się
do Gry drużyny zostaną powiadomione mailem 21 czerwca, a o dokładnym czasie
rozpoczęcia swojego startu 24 czerwca 2016 przez SMS.
- przewidywany czas ukończenia gry przez każdą drużynę to maksymalnie 2
godziny.
4. W Grze Miejskiej uczestniczyć mogą osoby powyżej 13 roku życia zrzeszone w
pięcioosobowych drużynach.
5. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie „Karty zgłoszenia drużyny” i
wysłanie jej do 20 czerwca 2016 na adres: gramiejska@fantasmagoria.gniezno.pl
6. Raz zgłoszony skład drużyny można zmienić. Należy jednak o tym
poinformować przed rozpoczęciem gry. Liczba uczestników musi się zgadzać.
7. Organizatorzy przewidują możliwość udziału maksymalnie 60 osób, czyli 12
pięcioosobowych drużyn. O przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Członkowie każdej drużyny otrzymają pamiątkowe upominki.
9. Członkowie drużyny, która zdobędzie najwięcej punktów otrzymają nagrody
rzeczowe.
10. Zwycięska drużyna zostanie powiadomiona o wygranej przez SMS w dniu Gry
Miejskiej do godziny 18.00. W wiadomości zostanie podane miejsce odbioru nagród.
11. Członkowie drużyny muszą poruszać się razem, nie odłączając się od grupy.

12. Drużyny odwiedzą na swojej trasie 6 lokacji, w których będą musieli
rozwiązać zadania. Po zakończeniu rozwiązywania zadań otrzymają wskazówkę
dotyczącą kolejnej lokacji, do której będą musieli się udać.
13. Zgłoszenie udziału w grze jest równoznaczne z:
-

potwierdzeniem, że każdy z członków drużyny zapoznał się z niniejszym

Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie;
- w przypadku osób niepełnoletnich zgodą przedstawiciela ustawowego na udział
dziecka w grze miejskiej.
- wyrażeniem zgody na wykonywanie przez organizatorów zdjęć uczestnikom i
ich późniejszą publikację w mediach
14. Uwaga! Gra będzie odbywała się w budynku z dużą liczbą schodów, bez
możliwości korzystania z wind.
15. W przypadku kwestii nie zawartych w regulaminie, decydujący głos mają
organizatorzy.

