


Regulamin Gry Terenowej SKARB PUSZCZY 

1. Organizatorem gry terenowej SKARB PUSZCZY jest Nadleśnictwo Hajnówka, a partnerem 

strategicznym – Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce. 

2. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Paulina Król (paulina.krol@bialystok.lasy.gov.pl, tel. 

605150872) 

3. Czas trwania gry: 1.08. -31.08.2016 r. 

4. Gra odbywa się na terenie zarządzanym przez Organizatora. Zgłoszenie udziału uczestników musi 

być złożone osobiście, w siedzibie Organizatora (ul. Kolejki Leśne 12, Hajnówka) pok. nr 30. 

5. Gra ma na celu:  

- ćwiczenia z terenoznawstwa,  

- przedstawienie niekonwencjonalnej formy rekreacji ruchowej, 

- integrację, 

- ukazanie walorów przyrodniczo-historycznych i kulturowych regionu, 

- prezentacja literatury leśnej, 

- pobudzanie kreatywności.  

6. Udział w Grze jest dobrowolny. W Grze mogą brać udział wszyscy, bez względu na wiek (dzieci do lat 

16 muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej bądź dysponować zgodą rodzica lub opiekuna na 

udział na piśmie – wzór pisma dostępny do pobrania na stronie Organizatora). Uczestnicy startują w 

Grze na własną odpowiedzialność. W razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, np. wypadku, 

Uczestnicy nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. 

7. Udział w Grze możliwy jest po zgłoszeniu Organizatorowi chęci uczestnictwa i wpisania się na Kartę 

Uczestników, będącą listą startową. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia. 

8. Część etapów gry odbywa się w miejscach o ściśle określonych godzinach otwarcia. Trzeba 

przestrzegać godzin pracy tych obiektów. W ramach imprezy przewidziano trasę między ośmioma 

lokalizacjami (plus siedziba Organizatora oraz Partnera) na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. 

9. Organizator nie zapewnia wyposażenia ani sprzętu terenowego. Uczestnicy są zobowiązani 

przygotować się na wyprawy terenowe we własnym zakresie. 

10. Instrukcja Gry: Uczestnik dostaje informację o miejscu, w którym ma szukać pierwszej wskazówki. 

Po rozszyfrowaniu pozostawionej we wskazanym miejscu zagadki Uczestnik dostanie informacje o 

pierwszym punkcie gry. Każdy punkt gry prowadzi do kolejnego. Punktów jest w sumie 8 i do każdego 

prowadzi jeden z dwóch rodzajów wskazówek: 

- informacja zaszyfrowana w książce, do której kieruje liczba – numer książki, który należy przekazać 

pracownicy Biblioteki. Liczby znajdują się przy punktach (należy szukać kartki z liczbą na paliku, wbitej 

w ziemię, bądź umieszczone na kartce w widocznym miejscu. Po odczytaniu liczby należy znaleźć 

książkę oznaczoną daną liczbą w Bibliotece Miejskiej w Hajnówce, po czym postępować zgodnie z 

instrukcjami zamieszczonymi w książce. 

- wskazówka opisowa – pojawia się przy punkcie w postaci zalaminowanej kartki przybitej do palika i 

wbitej w ziemię. Należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na kartce. 
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11. Warunki ukończenia Gry:  

- odnalezienie i potwierdzenie wszystkich punktów oraz dotarcie na metę przed końcem gry, tj. 

najpóźniej 31.08.2016. Za potwierdzenie odnalezienia punktu wystarczy zdjęcie zrobione na punkcie, 

przesłane na adres mailowy podany w pkt 14 lub na stronie Wydarzenia na Facebooku. 

12. Uroczyste zakończenie i podsumowanie Gry odbędzie się 04.09.2016 na terenie siedziby 

Organizatora o godz. 13:00. Termin może ulec zmianie. O zmianie terminu uczestnicy zostaną 

powiadomieni za pośrednictwem strony Wydarzenia na Facebooku.  

13. Wszyscy Uczestnicy, którzy zakończą Grę, otrzymają drobne upominki. Uczestnik, który jako 

pierwszy odnajdzie Skarb Puszczy, stanie się jego właścicielem. Odkrycie skarbu odbędzie się podczas 

podsumowania w terminie określonym w pkt 12. 

14. Wszelkie informacje bieżące na temat Gry będą udostępniane na stronie Wydarzenia na 

Facebooku, utworzonym przez Organizatora. Uczestnicy mogą przesyłać zdjęcia dokumentujące 

przebieg gry na adres paulina.krol@bialystok.lasy.gov.pl (zdjęcia do udostępniania publicznego nie 

powinny zawierać szczegółów mogących wskazać innym osobom lokalizację punktów, zgodnie z 

punktem 16 i 17 niniejszego Regulaminu). 

15. Od Uczestników Gry wymaga się szczególnego poszanowania przyrody oraz unikania i zapobiegania 

sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, 

jak również ich mienie. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami 

poszanowania środowiska naturalnego oraz cudzej własności, nie niszczenia i ścinania drzew, 

zasiewów pól uprawnych i upraw leśnych pod groźbą dyskwalifikacji. 

16. W czasie trwania Gry obowiązuje strefa ciszy. Uczestnicy proszeni są o poszanowanie i nieniszczenie 

elementów Gry, jak paliki, karty ze wskazówkami i inne.  

17. Strefa ciszy: Kategorycznie zabronione jest kontaktowanie się drużyn/załóg/indywidualnych 

uczestników w celu przekazywania sobie informacji dotyczących lokalizacji punktów, rozszyfrowywania 

wskazówek itp. Po stwierdzeniu naruszenia tego przepisu Organizator zastrzega sobie prawo do 

zdyskwalifikowania Uczestnika. 

18. Na trasie Gry obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

Organizatora. 

19. Podsumowanie Gry i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne na stronie internetowej 

Organizatora (www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl). 

20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub życiu uczestników Gry 

wynikający z ruchu pieszego, poruszania się pojazdów itp. Uprasza się o zachowanie szczególnej 

ostrożności na terenach leśnych (martwe drzewa, łamiące się gałęzie itp.). 

21. Jakiekolwiek przypadki niewłaściwego zachowania, łamania Regulaminu, naruszenia przepisów 

prawa oraz niekoleżeńskie zachowanie skutkować będą wykluczeniem z Gry. 

22. Uczestnik poprzez podpisanie Karty Uczestników potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, 

zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż, 

ochrony środowiska oraz innych przepisów porządkowych. 

23. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność. 
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24. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego 

lub muszę mieć przy sobie jego zgodę na piśmie. 

25. Każdy Uczestnik startując w Grze i akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego 

wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Gry zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych Organizatora, patronów i partnerów. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swych 

danych osobowych, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z 

późn. zm. 

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie do momentu 

rozpoczęcia Gry, w wyjątkowych sytuacjach powiadamiając Uczestników w czasie trwania Gry. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja 

Organizatorów jest decyzją ostateczną. 

 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania. 
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