Europejska Gra Miejska
[regulamin]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się gra terenowa pod nazwą Europejska Gra
Miejska.

2. Organizatorem gry jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza
Lewandowskiego

3. Celem gry jest:
 popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,
 nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności poruszania się w terenie przy użyciu mapy,
 propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu,

popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako doskonałej formy
niekonwencjonalnego wypoczynku.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
4. Gra zostanie przeprowadzona w dniach: 21 (Sopot), 22 (Kwidzyn), 23 (Słupsk) sierpnia 2015 w
godzinach od 14: 00 do 18:00

5. Zadaniem uczestników gry będzie znalezienie rozmieszczonych na terenie miasta 10 punktów
kontrolnych oraz rozwiązanie określonych przy nich zadań.

6. Podczas trwania gry każda drużyna otrzyma:


komplet map,



komplet materiałów startowych.

7. Gra organizowana jest na terenie Sopotu. Kwidzyna i Słupska.
8. Udział w grze jest bezpłatny.

III. WARUNKI UDZIAŁU

Gra przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy wyślą zgłoszenie do dnia 14 sierpnia 2015 roku
na adres e-mailowy biuro@januszlewandowski.pl podając imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zameldowania, adres e-mail, telefon. Zgłoszenie musi zawierać informację w którym mieście
uczestnik weźmie udział w Europejskiej Grze Miejskiej.

10. Do udziału w Europejskiej Grze Miejskiej można zgłaszać się indywidualnie lub drużynowo (max. 3
osoby).

11. W imprezie mogą uczestniczyć
osoby, które ukończyły 15 rok życia i których stan zdrowia na to pozwala.

12. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczy
w imprezie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność
lub po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez ich prawnego opiekuna.

IV. NAGRODY

13. Wśród uczestników obecnych na zakończeniu imprezy, którzy zostaną sklasyfikowani
(potwierdzili wszystkie Punkty Kontrolne - zdobyli 10 kopert i 10 pieczątek) zostaną rozlosowane
nagrody.
14. Laureaci Europejskiej Gry Miejskiej otrzymają zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do
Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 20 – 24 września 2015 r.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
16. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
17. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
18. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu

drogowego.
19. Liczba uczestników w Europejskiej Grze Miejskiej jest ograniczona.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

