REGULAMIN
VI Geologicznej Gry Terenowej
„GEO-BOTANICA”
organizowanej przez Geopark Kielce oraz Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi

1.
2.
3.

§ 1 Organizatorzy i cele gry
Organizatorami gry terenowej są:
Geopark Kielce – ul. Daleszycka 21 25-202 Kielce oraz
Oddział Świętokrzyski PTTK – ul .Henryka Sienkiewicza 29, 25-001 Kielce zwani dalej organizatorami.
Popularyzacja wiedzy o atrakcjach geologicznych i botanicznych miasta Kielce.
Poznanie miejsc, gdzie wykorzystane są surowce skalne .

§ 2 Uczestnicy
Do udziału w VI Geologicznej Grze Terenowej „GEO-BOTANICA” zapraszamy uczestników – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, grupy liczące od 2 do 6 osób.
Uwaga: w przypadku obecności w drużynie osób niepełnoletnich, konieczny jest udział osoby dorosłej upoważnionej, przez opiekuna prawnego uczestnika.
Osoba ta jest traktowana jako członek drużyny.
§ 3 Miejsce i termin VI Geologicznej Gry Terenowej
„GEO-BOTANICA”
1.
2.
3.
4.
5.

Termin gry: 23 kwietnia 2017(niedziela).
Miejsce gry: miasto Kielce.
Start gry: godzina 13.00-14.00 – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78
Meta gry: godzina 16.00-17.00 – Klasztor na Karczówce
Przewidywany czas gry: ok. 3-4 godziny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 4 Zasady rozgrywania gry
Drużyny uczestniczące w Geologicznej Grze Terenowej – w oparciu o przekazane materiały i instrukcje – wyruszają o na trasę gry.
Zadaniem drużyn jest dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie.
Na poszczególnych punktach kontrolnych drużyna musi wykonać specjalne zadanie weryfikujące wiedzę nt. walorów geologicznych Kielce.
Organizatorzy oczekuje drużyn do godziny 17:00.
Każda z drużyn, uczestniczących w Geologicznej Grze Terenowej otrzyma drobne upominki.
Uczestnicy Gry, we własnym zakresie zapewniają sobie prowiant oraz napoje (również podczas ogniska, planowanego na zakończenie Gry).

§ 5 Warunki uczestnictwa
1. Drużyna zgłasza swój udział w grze w biurze PTTK Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. 41/ 344 77 43
2. Koszt udziału w Grze to 5,00 zł/os. Opłatę należy uiścić w biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK.
3. Wszyscy uczestnicy Gry Terenowej powinni posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy na drużynę umożliwiający skontaktowanie się z Organizatorami.
4. Liczba miejsc jest ograniczona.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w grze, należy telefonicznie poinformować Organizatorów o tej decyzji.
6. Numery telefonów do obsługi Gry zostaną podane na odprawie, w punkcie startowym.
7. Każdy z uczestników Gry bierze w niej udział na własne ryzyko, tym samym ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i finansow ą za wszelkie szkody w
mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników gry lub osób postronnych.
8. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi Gry w przypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy
uszczerbku na zdrowiu.
§ 6 Ruch drogowy
1. Geologiczna Gra Terenowa odby wa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
2.Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach, a także bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad dotyczących ruchu pieszych.
3. Podpisanie przez Uczestnika/ów listy startowej oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu a także zobowiązuje do jego przestrzegania oraz
stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż, ochrony środowiska i innych przepisów porządkowych.
4. Uczestnicy biorący udział w Grze odpowiadają za swoje bezpieczeństwo: w czasie przejazdu na start Gry, powrotu do miejsca zamieszkania oraz podczas
samej Gry. W przypadku osób niepełnoletnich, za ich bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Każdy Uczestnik startując w Grze i akceptując Regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z Gry zamieszczonych w mediach
oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
2..Uczestnicy Geologicznej Gry Terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizatorzy nie odpowiadają.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez Organizatorów/
6.Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

Dobrego humoru, zwycięstw, niezapomnianych wrażeń,
dobrej pogody i zabawy życzą Organizatorzy.

