
Regulamin Gry Terenowej  

„Rodzinna Majówka w Gminie Stanisławów” 

ORGANIZATORZY 

Organizatorem Gry Terenowej „Rodzinna Majówka w Gminie Stanisławów” zwanej dalej 

„Konkursem”  jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie z siedzibą przy ul. Rynek 31, 05-304 

Stanisławów 

CEL KONKURSU 

Organizacja konkursu ma na celu: 

• Pokazanie pięknych miejsc, lokalnych zabytków i pomnik 

• przyrody 

• Spędzanie czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi 

• Dobra zabawa, 

• Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych i historycznych 

• rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą własnego regionu. 

 

TEMAT KONKURSU 

Tematem Konkursu jest wspólne spędzanie czasu z rodziną na świeżym powietrzu, dobrze razem się 

bawiąc. 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy Stanisławów, niezależnie 

od wieku – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU 

✓ Zapisy i wydawanie pakietów startowych odbyć się będzie przed budynkiem GOK w 
Stanisławowie w dniu 2.05.2021 r. w godz. 12:00 - 13:30. 

✓ Warunkiem przystąpienia do zabawy jest uzupełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik do 
regulaminu). 

✓ Podczas startu uczestnik dostaję mapę i paszport na punkty. 
✓ Paszport ze zdobytymi punktami należy zwrócić najpóźniej do godziny 15:00. 
✓ Zabawa po ulicach Stanisławowa odbywać się będzie z zachowaniem zasad sanitarnych 

(nosimy maseczki, zachowujemy dystans, gdy punkt przed Nami jest zajęty czekamy w 
bezpiecznej odległości aż się zwolni). 

✓ Grupy 2-4 osobowe.  
✓ Dla pierwszych 100 osób pamiątkowe medale . 
✓ Nagrody dla 3 najlepszych drużyn - decyduje ilość zdobytych punktów, w przypadku takiej 

samej liczby punktów- decyduje czas wykonania zadania. 
✓ Losowanie nagród spośród wszystkich osób, które wezmą udział w zabawie. 
✓ Podczas zabawy można poruszać się tylko pieszo - nie można się rozdzielać. 
✓ Organizator może zdykwalifikować drużynę, która nie przestrzega niniejszego regulaminu. 

 

NAGRODY 



✓ 100 pierwszych uczestników, którzy ukończą zabawę otrzymają pamiątkowe medale. 

✓ Dla drużyn, które zajmą miejsca 1-3 przewidziane są nagrody rzeczowe. 

✓ Spośród wszystkich uczestników zostaną wylosowane nagrody niespodzianki 

✓ Ogłoszenie wyników i losowanie nagród dodatkowych odbędzie się 2.05.2021 r. o godz. 

16:30 na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. 

✓ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

oraz fotografii z przebiegu konkursu umieszczając te informacje na stronie internetowej 

Gminy Stanisławów oraz w mediach społecznościowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

✓  Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu który dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej https://stanislawow.pl/kultura 

✓ Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
✓ Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż: 

 zgadza się na opublikowanie zdjęć z konkursu, które mogą zawierać Jego wizerunek oraz 

podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w serwisie społecznościowym 

Facebook w  czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu i na stronie Gminy 

Stanisławów. 

✓ W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

✓  Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2 maja 2021 r. 

✓  Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów – sprawy 

nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

WARUNKI KOŃCOWE 

 

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

✓ karta zgłoszenia do Gry Terenowej „Rodzinna Majówka w Gminie Stanisławów”, 

✓ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

✓ informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach do Gry Terenowej 

„Rodzinna Majówka w Gminie Stanisławów”. 

 

https://stanislawow.pl/

