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Regulamin GRY TERENOWEJ „W KRAINIE LEGEND CHĘCIŃSKICH” 

07.08.2022 r. 

 

1. Gra terenowa przeznaczona dla całej rodziny. Uczestnikami są dzieci pod opieką dorosłych. 

2. Organizatorem Gry jest Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A, tel. 

41 315 10 97. 

3. Gra rozpoczyna się i kończy w dniu 7 sierpnia 2022 r. i jest aktywna w godzinach 10.30 – 15.00. 

Przewidywany czas gry to ok. 1,5 godz. 

4. Udział w Grze jest bezpłatny. 

5. Zasady gry: 

a. Na terenie Chęcin ukryto 5 skrzynek z zadaniami i zagadkami do rozwiązania. 

b. Na starcie gry, każdy uczestnik pobiera Kartę gracza z portierni w hali widowiskowo-

sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. 

c. Celem gry jest odnalezienie pięciu skrzynek z pomocą mapy dołączonej do Karty gracza, 

rozwiązanie zagadek i wykonanie zadań według instrukcji zamieszczonych w skrzynkach oraz 

wpisanie prawidłowych odpowiedzi do Karty gracza.  

d. Wypełnioną Kartę gracz przynosi na portiernię hali, gdzie za prawidłowe odpowiedzi 

otrzyma upominek raz Legendarny Dyplom. 

e. Upominek oraz dyplom należy się dla gracza, który rozwiąże wszystkie zadania. 

f. Uczestnikami są dzieci. Zadania wykonują z pomocą osoby dorosłej. 

g. Gra odbywa się pieszo. 

h. Gra będzie aktywna w godzinach między 10.30 – 15.00. Wypełnione karty będą 

przyjmowane do godz. 15.00. 

i. Każdy uczestnik gry bierze w niej udział jeden raz. 

j. Do udziału w Grze należy mieć ze sobą: telefon z internetem i aparatem, kartkę i długopis. 

6. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

7. Podczas trwania gry, dzieci pozostają pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody i urazy powstałe w trakcie 

realizowania gry. 

9. Gracze zobowiązani są do korzystania z rekwizytów i skrzynek w sposób odpowiedzialny i 

zgodny z ich przeznaczeniem, pozostawiając je dla następnego gracza w nienaruszonym stanie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

11. Biorąc udział w grze, gracze i ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z 

regulaminem i go w pełni akceptują. 
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