
§ 1.

Organizatorzy

1. Organizatorem wydarzenia “Zdrowa Zielona” - Rowerowa Gra Miejska jest Fundacja Akademia
Zdrowej Rodziny z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 20a.

2. Przez organizację gry rozumie się zorganizowanie 5 punktów zadaniowych na terenie miasta
Zielona Góra z finałem na terenie Ogrodu Botanicznego (ul. Botaniczna). Charakter imprezy
powoduje, że drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność, rowerami.
W związku z powyższym odpowiedzialność organizatora dotyczy wyłącznie działań związanych
z udziału w określonych zadaniach prowadzonych przewidzianych w ramach gry miejskiej.

§ 2.

Informacje organizacyjne

1. Gra odbywa się 26 czerwca 2022 roku w Zielonej Górze.
2. Rozpoczęcie: godz. 10:00 zakończenie godz. 15:00
3. O miejscu rozpoczęcia gry uczestnicy dowiedzą się drogą e-mailową.
4. Zakłada się max ilość drużyn w ilości 50, minimalna ilość uczestników to 100 osób.
5. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze oraz odbiór Karty Startowej Drużyny każdy

uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U.
Nr 133 poz. 883).
- opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów
wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma
nagrodę.

6. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Gry, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej
regulaminem.

§ 3.

Uczestnicy gry

1. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja drużyny do dnia 17.06.2022 za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/DadeDjf7kXGcGQDb8 .

2. Zgłoszenie musi zawierać:
a. imię i nazwisko opiekuna drużyny, jego datę urodzenia oraz telefon kontaktowy i

adres email,
b. imiona i nazwiska uczestników gry wraz z ich wiekiem,
c. nazwę drużyny wymyśloną przez uczestników

3. Każda drużyna musi mieć min 1 pełnoletniego uczestnika, który jest opiekunem drużyny.
4. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze bez opiekuna prawnego muszą posiadać pisemną

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają
opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w grze.

5. Drużyna to min. 2 osoby.
6. Każdy uczestnik gry musi być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zadaniach.
7. Każdy uczestnik gry musi posiadać sprawny rower umożliwiający poruszanie się w terenie

miejskim.
8. Dla bezpieczeństwa uczestników Organizator rekomenduje uczestnikom kaski ochronne.
9. Uczestnicy tworzą drużyny składające się z min. 2 osób z rodziny.
10. Organizator posiada stosowne dla wydarzenia ubezpiecznie OC.
11. Udział w grze jest bezpłatny.

https://forms.gle/DadeDjf7kXGcGQDb8


§ 4.

Przebieg gry

1. Uczestnicy gry zbierają się w miejscu zbiórki wyznaczonym przez organizatora - informacja
organizacyjna zostanie przekazana drużynom mailowo, po zakończeniu rejestracji, najpóźniej
20.06.2022 roku.

2. Opiekun drużyny odbiera od organizatora Kartę Startową oraz pakiet przekąsek i napojów na
miejscu zbiórki.

3. Start poszczególnych drużyn odbywa się zgodnie z wytycznymi wysłanymi mailem.
4. Uczestnicy otrzymają pakiety startowe (woda + zdrowe źródło energii).
5. Zadaniem uczestników jest dotarcie do 5 wyznaczonych miejsc i wykonanie przygotowanych

zadań w każdym z tych miejsc oraz udział w finale zaplanowanym dla wszystkich uczestników
w tym samych czasie na terenie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze.

6. Organizator przewidział dyplomy dla każdej drużyny.
7. Nagrody specjalne otrzymają 3 drużyny, które zgromadzą największą liczbę punktów.
8. Na każdym punkcie trasy liczba graczy w drużynie będzie weryfikowana z liczbą graczy

oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie zaliczą danego punktu/zadania.
9. Po trasie gry nalezy poruszać się wyłącznie rowerem lub w oczywistych sytuacja pieszo. W

czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Drużyna, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie
wykluczany z dalszej rozgrywki.

10. W przypadku naruszenia przez gracza lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad
fair play, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają
prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów
w tej kwestii jest ostateczna.

11. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim. Organizator prosi o zachowanie szczególnej
ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

12. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi na terenie Ogrodu Botanicznego.

§ 5.

Wyłanianie zwycięzców:

1. Przewidziane są 3 nagrody specjalne dla drużyn.
2. Wygrywają 3 drużyny, które zgromadzą największą liczbę punktów.
3. W przypadku, gdy więcej niż 3 drużyny otrzymają taką samą liczbę punktów, zwycięzcy zostaną

wyłonieniy w dogrywce organizowanej w Ogrodzie Botanicznym.

§ 6.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos

rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.


