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RODZINNA GRA TERENOWA „RAJD PO SKARB”  
Dzierżoniów 06.06.2021 r. 

 

 
1. CEL IMPREZY 

 Popularyzacja walorów Dzierżoniowa 

 Popularyzacja gier terenowych, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji 

 Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich 

2. ORGANIZATOR 

 Miasto Dzierżoniów 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 

 NSZZFiPW Zarząd Terenowy w Dzierżoniowie 

 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa 

 Morsy Dzierżoniów 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Rodzinna Gra Terenowa „Rajd po skarb” odbędzie się 6 czerwca 2021 r. (niedziela), start i meta 

zlokalizowane będą na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie. 

4. UCZESTNICTWO 

W imprezie mogą brać udział rodziny składające się min. z dwóch osób, w tym jednej osoby 

dorosłej. 

Do udziału w grze należy zgłaszać się do dnia 1 czerwca 2021 roku (wtorek) do godz. 12:00 

telefonicznie pod nr 74 645 05 41 wew. 384 lub poprzez e-mail na adres imprezy@hotelosir.pl. 

Przy zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników biorących udział 

w grze, z zaznaczeniem osób dorosłych i dzieci. 

Istnieje możliwość zapisania się w dniu imprezy, w godzinach 14.30-16.00, jednakże 

organizator nie gwarantuje paczki ze słodyczami oraz pamiątkowych medali dla dzieci. 

5. ZASADY GRY 

W dniu imprezy po weryfikacji w Biurze Zawodów (niebieski namiot) każda z rodzin otrzymuje 

kartę startową oraz mapę z punktami kontrolnymi zlokalizowanymi na terenie Dzierżoniowa, 

które należy odwiedzić w dowolnej kolejności i wykonać przypisane do nich zadania.  

Potwierdzeniem poprawnego wykonania zadania będzie naklejenie naklejki na karcie startowej 

przez osobę z ramienia organizatora znajdującą się w punkcie kontrolnym. 
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Po zebraniu wszystkich naklejek na karcie startowej, rodzina udaje się na metę imprezy, czyli 

Aleję Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie, gdzie po okazaniu karty w Biurze Zawodów 

otrzymuje przewidziane przez organizatora nagrody. 

Aby otrzymać potwierdzenie, w każdym punkcie musi zjawić się drużyna w komplecie. 

Gra nie jest rozgrywana na czas, ale wprowadza się limit czasowy do godz. 17.45. 

5. PROGRAM MINUTOWY 

godz. 14.30 – 16.00 Zgłaszanie rodzin w Biurze Zawodów, odbierania kart startowych, 

rozpoczęcie gry terenowej 

godz. 15.30 – 17.45 Zwrot kart startowych do Biura Zawodów, odbiór nagród  

godz. 18.00 Losowanie nagród głównych dla 5 rodzin na scenie 

 

6. NAGRODY 

Każda rodzina, która ukończy grę terenową z zaliczeniem wszystkich punktów kontrolnych 

otrzyma pamiątkowy dyplom, paczkę ze słodyczami oraz medale dla dzieci. Dodatkowo takie 

rodziny wezmą udział w losowaniu 5 atrakcyjnych nagród o wartości ponad 250 zł. 

7. ZASADY FINANSOWANIA 

Impreza finansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i z tego tytułu nie będzie 

wnosić do organizatora jakichkolwiek roszczeń.  

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy osobiste zaginione w trakcie 

trwania gry. 

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, a także na wykorzystanie 

ich wizerunku na zdjęciach do celów marketingowych i promocyjnych związanych z imprezą 

przez administratora danych OSiR Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów. 

 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 

SPONSORZY 
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