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Regulamin Gry terenowej z nagrodami “Trzeciego Maja w Lipowcu”

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Gry terenowej z nagrodami “Trzeciego Maja w Lipowcu” jest Samorząd Uczniowski przy SP5 w Ustroniu.
2. Gra terenowa ma charakter zabawy nawiązującej do obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; swoją fabułę czerpie z obrazu Jana

Matejki “Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Gra terenowa ma propagować aktywny tryb życia wśród uczniów oraz zachęcić ich do odwiedzenia
najważniejszych miejsc w Lipowcu.

3. Gra terenowa skierowana jest wyłącznie do uczniów klas 1 - 8 SP5 w Ustroniu oraz do ich rodziców i opiekunów, pod których opieką uczniowie wezmą
udział z Grze.

4. Gra terenowa rozpoczyna się w sobotę 1 maja 2021 r. o  godz. 12:00 i trwa do poniedziałku 3 maja 2021 r. do godz. 19.00 (odpowiedzi na zadania
uczestnicy mogą wysłać do wtorku 4 maja, do godz. 18.00, na wskazany poniżej adres e-mail).

5. Wykaz wszystkich 5 punktów Gry znajduje się na załączonej poniżej mapce (Załącznik nr 1).
6. Aby zdobyć nagrodę, należy odwiedzić co najmniej 4 ze wskazanych 5 punktów na mapie i wykonać zadania, które uczestnik znajdzie na punktach.
7. Nagrody dla uczestników losowane będą z dwóch koszyków:

a) z koszyka nr 1 - dla uczestników, którzy odwiedzili wszystkie 5 punktów na mapie (i wykonali/przesłali zadania opisane poniżej),
b) z koszyka nr 2 - dla uczestników, którzy odwiedzili 4 punkty na mapie (i wykonali/przesłali zadania opisane poniżej).

8. Losowanie nagród odbędzie się w piątek 7 maja, w obecności organizatorów, jednego z uczestników oraz dyrekcji SP5.
9. Ogłoszenie zwycięzców Gry odbędzie się 7 maja do godz. 18.00 na stronie internetowej https://sp5ustron.pl/.

ZASADY GRY
1. Uczestnik musi odwiedzić co najmniej 4, ze wskazanych 5 punktów na mapie, w wybranej przez siebie kolejności

(od soboty 1 maja, godz. 12:00, do poniedziałku 3 maja, do godz. 19.00).
2. Na punktach wskazanych na mapie, uczestnik musi:

a) odnaleźć plakat z obrazem Jana Matejki “Konstytucja 3 Maja 1791 roku”,
b) wykonać zdjęcie - selfie z plakatem,
c) odnotować odpowiedź na zadanie, które znajdzie na plakacie.

3. Po odszukaniu co najmniej 4 punktów i wykonaniu zadań uczestnik przesyła zdjęcia i odpowiedzi na pytania na adres mail:
samorzad@sp5ustron.pl do wtorku 4 maja, do godz. 18.00. Odpowiadając na pytania, uczestnik może skorzystać z informacji, które
znajdzie tutaj.

mailto:3maja@sp5ustron.pl
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk
Jan




Załącznik nr 1. Mapa z punktami
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