
REGULAMIN GRY TERENOWEJ 

"Na tropie książki" 

 
Gra terenowa "Na tropie książki" jest grą o charakterze integracyjnym, promującą literaturę i 
czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy Łubniany. 
 
Organizator: Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni w ramach projektu "Biblioteka 
naturalnie" realizowanego przez Łubniański Ośrodek Kultury w latach 2021/2022 w ramach 
projektu "BLISKO" sygnowanego przez NARODOWE CENTRUM KULTURY. 
  
Adresaci: mieszkańcy Gminy Łubniany w wieku od 0 do 100 lat 

 
Miejsce: Brynica okolice boiska LZS na ul. ks. Klimasa 

 
Termin: 24 października 2021r. godzina 15.00 

 
ZASADY 

 
 Udział w grze jest bezpłatny. 
 Podczas trwania gry "Na tropie książki", dzieci do lat 18 muszą pozostawać pod opieką 

pełnoletnich opiekunów.   
 Opiekunowie niepełnoletnich graczy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym graczom, ich mieniu oraz mieniu 
organizatora. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie 
realizowania gry. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
 Udział w grze, graczy lub ich pełnoletnich opiekunów  jest jednoznaczny z akceptacją 

postanowień regulaminu gry terenowej "Na tropie książki". 
 Gracze są zobowiązani do zachowania uczciwości i zasad fair play w stosunku do 

innych graczy. 
 Do wykonania zadań będzie potrzebny jeden telefon na grupę z dostępem do 

internetu. 
 Udział w grze jest jednoznacznym z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku  

w mediach. 
 Spośród wszystkich uczestników nagrodzeni zostaną Ci, którzy wykażą się 

kreatywnością i oryginalnością w trakcie wykonywania zadań. Wyboru wykona jury 
złożone z przedstawicieli: Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Fundacji Aktywni oraz 
Urzędu Gminy Łubniany. 
 
 

Przebieg gry: 
1. Do gry przystępujemy w grupie maksymalnie 6 osób, grupa jest zobowiązana do 

nadania sobie nazwy, pod którą będzie brała udział w grze. 
2. Rozpoczęcie godzina 15.00 boisko LZS w Brynicy. 
3. Przedstawiciel grupy pobiera mapę z zaznaczonymi punktami, na których trzeba 

wykonać zadania oznaczone kolorem przypisanym do grupy. 



4. Wykonanie każdego zadania należy udokumentować zapisem na karcie, bądź 
wykonaniem zdjęcia rezultatu. 

5. Po przejściu trasy należy zgłosić się do organizatorów pod wiatą na boisku LZS celem 
weryfikacji ukończenia gry. 

6. Gra kończy się w momencie wykonanie wszystkich zadań, nie później niż godzina 
17.30. 

 
 
 
Uroczyste zakończenie: 
Godzina 18.00 wspólne gotowanie bigosu zgodnie z opisem Adama Mickiewicza w Panu 
Tadeuszu. Wręczenie nagród i pamiątkowych gadżetów z gry terenowej. 
 
 
 


