
Regulamin rowerowej gry terenowej "Orientuj się!" 2018

I. Realizacja:
Impreza jest organizowana w ramach projektu „RekreAKCJA” prowadzonego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Stawigudzie oraz Gminę Stawiguda.
Współorganizator Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” (507 617 656; mlyn-
olsztyn@o2.pl).
Przy realizacji gry korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

II. Cele: 
- promocja jazdy na rowerze jako istotnego elementu zdrowego i aktywnego stylu życia; 
- popularyzacja rowerowych gier terenowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji;
- ukazanie wyjątkowości i atrakcyjności terenów gminy Stawiguda. 

III. Termin i miejsce: 
Gra zostanie przeprowadzona 11 i 12 sierpnia 2018 r. na trasie wyznaczonej w okolicach 
Stawigudy.
Biuro gry, pełniące funkcję startu i mety, będzie zorganizowane na terenie boiska Orlik w 
Stawigudzie (ul. Olsztyńska 13) w godz. 10:00-14:00. 
Uczestnicy mogą rozpocząć udział w grze w sobotę lub niedzielę.   

IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Do udziału w grze wystarczy długopis oraz karta startowa, którą należy osobiście pobrać 
w biurze imprezy. Nie ma wymogu wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału. 

2. Zadaniem uczestników jest pokonanie w dowolnym tempie trasy o długości ok. 15 km lub 
30 km i dokładne postępowanie według wskazówek zawartych w karcie startowej. Karta 
zawiera mapę trasy i lokalizacje kilkunastu punktów kontrolnych, które należy odnaleźć i 
wykonać proste zadanie. Wypełnioną kartę należy przekazać na mecie. 

3. Prawidłowo wypełniona karta startowa jest losem uprawniającym do udziału w finałowym 
losowaniu nagród rzeczowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 14 sierpnia 2018 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie. Informacja o wygranych zostanie przekazana 
zwycięzcom poprzez dane kontaktowe wpisane na karcie startowej oraz zamieszczona na 
stronie internetowej: www.rekreacja.stawiguda.pl

4. Karty startowe będą wydawane w sobotę i niedzielę do godz. 13:00. 
Meta gry będzie zamykana w sobotę i niedzielę o godz. 14:00. 

5. Po oddaniu wypełnionej karty startowej każdy uczestnik/rodzina może pobrać kolejną kartę
startową i ponownie pokonać trasę gry, zwiększając tym samym swoje szanse 
w finałowym losowaniu.  

6. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest obowiązkowa i podana w karcie startowej.

7. Brak zaliczenia dowolnego punktu kontrolnego oznacza nieważność karty startowej. 

8. Przewiduje się dwie kategorie uczestników:
a) RODZINA, czyli co najmniej dwie osoby spokrewnione ze sobą w linii:
    - rodzic/opiekun - dziecko;
    - rodzeństwo;
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    - dziadek/babcia - wnuk/wnuczka;
b) SOLO (uczestnictwo indywidualne).

9. Ekipy rodzinne muszą podczas całej gry poruszać się wspólnie i razem zaliczać wszystkie 
punkty kontrolne.

10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich 
lub po okazaniu pisemnej zgody na udział w imprezie podpisanej przez rodzica lub innego 
prawnego opiekuna.

11. Impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy są obowiązani 
samodzielnie stosować się do przepisów ruchu drogowego.

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia z udziałem 
uczestników imprezy. Udział w imprezie odbywa się na odpowiedzialność własną uczestników.

13. Udział w grze jest bezpłatny.

14. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w oznakowanie punktów kontrolnych oraz 
utrudnianie zaliczania punktów kontrolnych przez innych uczestników zabawy. 

15. Niedopuszczalne jest korzystanie z jakiegokolwiek pojazdu silnikowego podczas udziału 
w imprezie oraz pomoc osób trzecich w zaliczaniu punktów kontrolnych.

16. Trasa gry biegnie głównie po terenach leśnych. W związku z tym należy bezwzględnie 
przestrzegać zasad przebywania na tym terenie: zachować porządek, nie niszczyć roślinności, 
nie hałasować.

V. Nagrody: 
1. Każda ekipa rodzinna i uczestnicy indywidualni otrzymają na mecie nagrodę gwarantowaną
za oddanie kompletnej karty startowej.
 
2. Wśród wszystkich prawidłowo wypełnionych kart startowych zostaną rozlosowane nagrody 
rzeczowe w postaci akcesoriów rowerowych (oświetlenie, pompki, narzędzia, liczniki, bidony, 
rękawiczki, zapięcia, itp.), plecaków, koszulek, wejściówek, książek, itp. 

3. Nagrody będą losowane osobno dla kategorii RODZINA i SOLO. Losowanie zostanie 
przeprowadzone w dniach 14 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie.

4. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione za pomocą danych kontaktowych umieszczonych
na karcie startowej. Dodatkowo, lista nagrodzonych osób i sposób odbioru nagród ukaże się 
najpóźniej 17 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 na stronie:rekreacja.stawiguda.pl

VI. Postanowienia końcowe: 
1. Pytania dotyczące imprezy można zgłaszać pod nr tel. 507 617 656 lub przesyłać 
do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 18:00 na adres e-mail: mlyn-olsztyn@o2.pl

2. Interpretacja niniejszego regulaminu jest zastrzeżona wyłącznie dla Organizatora.

3. O wszystkich sprawach związanych z imprezą, a nie objętych niniejszym regulaminem 
decyduje Organizator.

http://www.jadenietankuje.pl/

