
REGULAMIN 
 GRY TERENOWEJ „GDZIE JEST MIODEK?” 

DNI WEŁNOWCA – JÓZEFOWCA 2017 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Gra terenowa pod tytułem „GDZIE JEST MIODEK”, zwana dalej Grą, odbędzie się dnia 
03.06.2017 roku (sobota) o godzinie 12:30 (start w MDK filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1 ). 

2. Gra organizowana jest przez Quest Cage Escape Room i Loft Escape Room w ramach imprezy 
Dni Wełnowca - Józefowca 2017. 

3. Gra odbędzie się na terenie dzielnicy. 
4. W grze biorą udział drużyny, które prześlą zgłoszenie na adres biuro@questcage.pl do dnia 

28.05.2017. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, imiona i nazwiska członków grupy 
i ich wiek. W grupie musi znajdować się min jedna osoba pełnoletnia. 

5. Maksymalna liczba drużyn to 25. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w grze jest bezpłatny. 
7. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
8. Uczestnicy biorący udział w grze zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku (publikacja 

zdjęć) w celach promocyjnych. 
9. Uczestnictwo w grze jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 

 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
III. Cel Gry 

 
1.Celem gry jest rozwiązanie zagadki kryminalnej, zdobycie jak największej ilości 
punktów, a przede wszystkim wspólna zabawa i wprowadzenie się dobry nastrój przed 
dalszą częścią imprezy. 

 
 
IV . Przebieg Gry. 
 
1. Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu o godz. 12.30 
2. Każda drużyna otrzyma „pakiet startowy”. 
3. Całą trasę drużyny muszą pokonać razem, bez rozdzielania się. 
4. Bieg należy ukończyć do godz. 15.00 i oddać obsłudze wypełnione karty zadań. 
5. Można ukończyć grę nie zaliczając wszystkich zadań, ale o zwycięstwie decyduje liczba 

zdobytych punktów. 
6. Dla trzech pierwszych drużyn przewidziane są nagrody specjalne, a dla wszystkich drużyn 

upominki. 
7. Wyniki i rozdanie nagród zostaną ogłoszone ok. godz. 15.30  
 
 
V PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników gry pozostawione bez opieki. 
2. Na trasie gry terenowej ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym, uczestnicy 

powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności. 
3. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn. 
2.  Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu  

rozpoczęcia Gry. 
4. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


