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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W GRZE TERENOWEJ
Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 „Razem ku Wolności”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem gry terenowej jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku we współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku.
	Regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w grze.
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników.
Udział w grze jest bezpłatny.
Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji organizatora.
Odpowiedzialność za właściwą realizację gry ponosi organizator.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ REKRUTACJA
Uczestnikami gry są trzyosobowe drużyny, w których skład wchodzi:
	osoba pełnoletnia i dwoje dzieci w wieku 7–15 lat,
	dwie osoby pełnoletnie i dziecko w wieku 7–15 lat.

	Członkowie drużyn muszą zamieszkiwać na terenie gminy Osiek.
	Drużyna musi dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

W grze weźmie udział maksymalnie 15 drużyn:
	5 drużyn z Osieka Dolnego,

5 drużyn z Osieka Górnego,
5 drużyn z Głębowic.
	O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń.
	W razie niezgłoszenia się określonej liczby drużyn z danego terenu organizator zwiększa liczbę w pozostałych okręgach.
	Warunkiem uczestnictwa w grze jest spełnienie kryteriów określonych w § 2 regulaminu oraz złożenie formularza zgłoszeniowego do 13.09.2017 roku. Formularz należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Osieku, w Szkole Podstawowej Nr 2 lub w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach.
	Każdy uczestnik gry zostanie poinformowany telefonicznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia gry terenowej.

§ 3.
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH GRY
Trasa gry prowadzić będzie przez charakterystyczne punkty gminy. (długość trasy ok. 7 km)
Drużyna na początku gry zostanie zapoznana z jej zasadami oraz wyposażona w niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do pokonania całej trasy. Na poszczególnych punktach trasy uczestnicy będą mieli do wykonania zadania, zarówno manualne, jak i związane z posiadaną wiedzą o Osieku, lokalnych bohaterach oraz ogólnych faktach dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości. Drużyny zostaną poinformowane przez Organizatora, o której godzinie powinny się stawić w punkcie startowym, czyli w sali WDK w Osieku.
Po zaliczeniu danego zadania drużyna otrzyma punkty. 
Pytania będą ułożone na podstawie:
Przemysław Stanko, Dziennik jubileuszowy Osieka, Osiek 2017.
A. Hałatek, B. Jania, Osiek zarys dziejów, Osiek 2004, (strony dotyczące osób goszczących w Osieku, p. Józefa Sali, starego cmentarza oraz I wojny światowej).
historia rodziny Hercogów z Osieka (źródła dostępne w Internecie),
znajomość pieśni i piosenek żołnierskich i patriotycznych.
	Gra terenowa odbędzie się 15.09.2017 r. na terenie gminy Osiek. 
Po zakończeniu działań uczestnicy wezmą udział w imprezie podsumowującej grę.

§4. 
PROMOCJA PRZEPROWADZONEJ GRY
1.	Informacja o przeprowadzeniu Gry dystrybuowana jest za pomocą plakatów i ulotek dostępnych w partnerskich placówkach oraz organizacjach, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator gry.

Informacje dodatkowe
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
Formularz zgłoszeniowy
	Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


