I RADOMSKA GRA MIEJSKA
Na tropach poezji, na tropach miasta

REGULAMIN
Radom, 31 maja 2008 r. godz. 9.30
TWÓJ RUCH!

Regulamin I Radomskiej Gry Miejskiej
„Na tropach poezji, na tropach miasta”
Co to jest gra miejska?
Gry miejskie rozgrywane są w wielu miastach świata. Stanowią połączenie
happeningów ulicznych, podchodów harcerskich z grami komputerowymi.
Ideą gry miejskiej jest umożliwienie uczestnikom zabawy żywego kontaktu
z historią i kulturą danego regionu.
Pierwsze gra miejska została rozegrana na ulicach różnych miast Stanów
Zjednoczonych w czasie Wielkiego Kryzysu w roku 1929. W Polsce gry
miejskie organizują takie miasta jak Poznań, Wrocław, Warszawa,
czy Katowice. Literacką formę gry zorganizowało Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Pierwsza radomska gra miejska organizowana jest jako jedna z imprez Pory
Poezji – wiosennej edycji Festiwalu 4 Pory Książki i poświęcona jest poetom
Ziemi Radomskiej. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie punktów
zaznaczonych
na
mapie
i
wykonanie
zadań
przewidzianych
na
poszczególnych stacjach. Organizatorzy będą oceniali zarówno czas przebycia
gry,
jak i jakość wykonania zadań.
Chcemy w tej atrakcyjnej, nowatorskiej formie przybliżyć bogactwo literackie
Radomia i regionu radomskiego. Mamy nadzieję, że udział w grze będzie dla
jej Uczestników ciekawą przygodą i dostarczy mnóstwa niezapomnianych
wrażeń.

W grze może uczestniczyć każdy, komu uda się zorganizować patrol 3-5
osobowy. Zgłoszenia udziału, na dołączonym do regulaminu formularzu,
należy kierować na adres ligia.basinska@gmail.com do dnia 28 maja
2008 r. W skład każdego patrolu musi wchodzić osoba pełnoletnia,
która podejmie się opieki nad pozostałymi członkami zespołu. Dodatkowo
wszystkie niepełnoletnie osoby zobowiązane są dostarczyć organizatorom
pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w grze.
W dniu rozpoczęcia gry o godz. 9.30 patrole rejestrują się w siedzibie
Gazety Wyborczej, gdzie otrzymają karty patrolu, osoby niepełnoletnie
dostarczą zgody rodziców, opiekunowie podpiszą stosowne deklaracje.
UWAGA! Patrole bez pełnoletniego opiekuna i osoby niepełnoletnie
nie posiadające zgody rodziców/opiekunów nie będą mogły wziąć
udziału w grze.

5. KONTAKT
Więcej informacji o grze na stronie internetowej www.kochamradom.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować do Ligii Basińskiej pisemnie na adres
ligia.basinska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu
0 501 347 298 w godz. 16.30-22.00.

6. ŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Gwarantujemy:
- pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników,

Twój ruch! Wejdź do Gry!
Organizatorzy

1. ORGANIZATORZY GRY MIEJSKIEJ
Organizatorem Gry Miejskiej „Na tropach poezji, na tropach miasta” jest
Stowarzyszenie Kocham Radom.

2. CELE GRY:
- umożliwienie uczestnikom gry żywego kontaktu z historią i kulturą Ziemi
Radomskiej
- przybliżenie dziedzictwa poetyckiego Radomia i Ziemi Radomskiej
- rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu
- kształtowanie tożsamości regionalnej

3. TERMIN GRY
Gra odbędzie się bez względu na pogodę 31 maja 2008 r.
godz. 9.30 – rejestracja patroli w siedzibie Gazety Wyborczej w Radomiu
przy ul. Żeromskiego 15
godz. 10 – rozpoczęcie gry na placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu
godz. 13 – zakończenie gry na placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu
godz. 14 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

- nagrody dla zwycięskich patroli,
- dobrą zabawę w czasie gry.

7. UBEZPIECZENIE
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom gry. Patrole są
zobowiązane do zapewnienia sobie ubezpieczenia we własnym zakresie.

8. DYSKWALIFIKACJA

(organizator ma nadzieje, że z tego
punktu nie będzie musiał korzystać)
Dyskwalifikacja patrolu lub uczestnika może nastąpić w wypadku:
- niezespołowego uczestniczenia w grze,
- nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,
- postępowania niezgodnego z zasadami fair play,
- nieprzestrzegania regulaminu rajdu.
W przypadku dyskwalifikacji uczestnicy tracą prawo do świadczeń.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatorów.
TWÓJ RUCH! WEJDŹ DO GRY!
Zobacz formularz zgłoszenia !
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OŚWIADCZENIE OPIEKUNA:
Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za życie
i zdrowie ww. osób i zobowiązuje się do opieki nad nimi
w czasie I Radomskiej Gry Miejskiej.
Seria i nr dowodu osobistego (prosimy mieć przy sobie dowód
w czasie rejestracji 31.05.2008 r.)………………………………………….

………………………………………………………….
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