SOKOŁOWA GRA TERENOWA

„Idziemy po zioła!”
26.06 - 10.07
Regulamin gry:
1. Organizatorem gry jest GOK Sokół
2. Gra terenowa odbywa się na terenie Przystani AKWEN Marina, ul. Portowa 1 oraz terenów
przyległych do brzegów Warty.
3. Udział w grze jest bezpłatny.
4. W grze może brać udział jedna osoba lub drużyna.
Osoby niepełnoletnie (do lat 15) muszą pozostawać pod opieką pełnoletniego opiekuna.
5. Grę można rozpocząć w dowolnej chwili w trakcie trwania imprezy plenerowej Wianki od
godz. 16:00 – ilość pakietów startowych w dniu wydarzenia plenerowego ograniczona.
Od 27 czerwca kartę do gry będzie można pobrać ze strony www.gok-sokol.pl
lub odebrać w:
- sekretariacie GOK Sokół w Czerwonaku, ul. Gdyńska 47 *
- biurze w CKiR Koziegłowy, ul. Piłsudskiego 3a *
* należy skontaktować się uprzednio z sekretariatem pod nr tel. 511-134-721.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie
realizowania gry.
7. Gracze zobowiązani są do korzystania ze stanowisk w sposób odpowiedzialny, zachowując
uczciwość i zasady fair play w stosunku do innych graczy jak i elementów gry.

Zasady gry:
1. Karta do gry składa się z zestawu zagadek do rozwiązania oraz mapki terenu z
zaznaczonymi 8 punktami z przypisanymi szyframi; zaznaczony punkt na mapie, jest
przybliżoną lokalizacją poszukiwanego przez graczy zioła (stanowiska ze skrzynką) –
należy go odszukać.
2. Numer skrzynki odpowiada numerowi zagadki na karcie np.
odnaleziona skrzynka nr 4 – rozwiązujemy zadanie nr 4 z karty.
3. Otwierając każdą ze skrzynek pobierz jedną pocztówkę z wizerunkiem zioła oraz jeden
kawałek układanki.
4. Celem gry jest odnalezienie wszystkich 8 ziół i 8 elementów układanki – kompletując
układankę gracze mają za zadanie odnaleźć ukryte w niej hasło.
5. Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi należy skontaktować się z sekretariatem
GOK Sokół: sekretariat@gok-sokol.pl lub tel. 511-134-721.
Dla określonej liczby graczy, którzy poprawnie rozwiążą kartę z zagadkami i
odczytają hasło z układanki czeka nagroda.

