REGULAMIN FERYJNEJ GRY TERENOWEJ
„SKARB BIELAWSKICH KRASNALI”
1. Uczestnikami mogą być jedynie uczniowie bielawskich szkół podstawowych mieszkający
w Bielawie w wieku od 9 do 15 lat.
2. Gra będzie rozgrywana w „systemie otwartym”, bez podziału na kategorie.
3. Wszyscy uczestnicy, a w szczególności najmłodsi, mogą korzystać z pomocy rodziców lub
opiekunów.
4. W grze mogą brać udział tylko osoby, które zgłoszą się do specjalnej grupy zamkniętej na
Facebook-u. UWAGA! Ponieważ Facebook nie zezwala na zakładanie kont osobom poniżej 13
roku życia, młodsi uczestnicy mogą korzystać z kont rodziców, wtedy do grupy zgłasza się
rodzic. Każdy z uczestników będzie musiał złożyć oświadczenie podpisane przez rodziców i
opiekunów zezwalające na udział w grze. Aby potwierdzić udział dziecka poniżej 13 roku
życia, rodzic do oświadczenia wysyła zdjęcie dziecka, aby było wiadomo, kto jest dokładnie
uczestnikiem gry.
5. Gra będzie trwała w dniach 04 – 15 stycznia 2020 r. (wyłączając sobotę i niedzielę).
6. W trakcie gry będzie prowadzona lista potwierdzająca codzienny udział w grze.
7. Udział w grze jest bezpłatny i dowolny. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału
w grze bez żadnych konsekwencji.
8. Uczestnicy powinni mieć urządzenie osobiste (smartfon) posiadające stały dostęp do internetu i
posiadające możliwość wysyłania zdjęć oraz zainstalowane aplikacje Facebook i Messenger oraz
założone w tych aplikacjach konto.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Na stronie www.mokisbielawa.pl oraz na profilu fb MOKiS-u zostanie zamieszczony link do
zamkniętej grupy celem zgłoszenia swojego udziału w grze.
2. Na tej grupie będą podawane wszelkie informacje związane z grą.
3. Od dnia 4 stycznia będą podawane uczestnikom zadania do wykonania lub zaszyfrowane
informacje o obiektach lub miejscach charakterystycznych w Bielawie.
4. Uczestnik wykonuje to zadanie lub odnajduje dane miejsce następnie za pomocą smartfonu
wykonuje sobie zdjęcie potwierdzające wykonanie zadania i wysyła je przez aplikację Messenger
na profil MOKiS w Bielawie. Na wykonanie tego zadania będzie określony czas, nie wykonanie
zadania w określonym czasie powoduje usunięcie uczestnika z gry.
5. Za każde wykonanie zadanie uczestnik, przez aplikację element hasła końcowego. Może to być
litera lub cyfra. Za każde zadanie będzie jeden element hasła. Elementy należy zbierać gdyż będą
konieczne do rozwiązania ostatniego zadania i tym samym znalezienia skarbu bielawskich krasnali.
6. Obowiązuje surowy zakaz wrzucania na grupę danych związanych z wykonanym zadaniem lub
elementów hasła końcowego. W razie takiej sytuacji uczestnik, który takie dane zamieści zostanie
automatycznie zdyskwalifikowany.
7. Aby wykonać zadanie można korzystać z wszelkich środków lokomocji.
8. Ostatnie zadanie jest tajemnicą i będzie podane w dniu 15 stycznia.
9. Osoba, która najszybciej wykona ostatnie zadanie otrzyma główna nagrodę 800 zł „dukatów”.
Za miejsce II nagroda 600 zł „dukatów”, za III 300 zł „dukatów”. Uczestnicy do 10 miejsca
otrzymają nagrody rzeczowe.

