Regulamin gry terenowej "Labuziaki na Tropie"

1. Gra "Labuziaki na tropie" jest grą terenową o charakterze naukowym, upowszechniającą wiedzę z
zakresu ekologii, biologii, chemii i fizyki.
2. Organizatorem gry jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Gra terenowa odbywa się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w Poznaniu,
przy ul. Rubeż 46.
4. Gra odbywa się w trakcie imprezy pn. "V Piknik z Wyobraźnią", tj. w dniu 8 września 2018 w godz. 11:00
- 15:00.
5. Udział w grze jest bezpłatny.
6. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
7. Zasady gry:
a. Na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego ukryto dwanaście punktów z
zadaniami do wykonania.
b. Celem graczy jest odnalezienie wszystkich dwunastu punktów z zadaniami posiłkując się mapą
terenu, wykonanie zadań według instrukcji oraz wpisanie prawidłowych odpowiedzi w kartę
odpowiedzi.
c. Kartę zadań, kartę odpowiedzi oraz schematyczną mapę można pobrać w głównym punkcie
informacyjnym na terenie V Pikniku z Wyobraźnią.
d. Nie obowiązują limity wieku dla graczy.
e. W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny złożone maksymalnie z pięciu
graczy.
f. Nazwę drużyny należy czytelnie wpisać w odpowiednie pole na Karcie Odpowiedzi.
g. Drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały czas udziału w grze.
h. Grę odbywa się pieszo.
i. Grę można rozpocząć w dowolnej chwili w trakcie trwania Pikniku z Wyobraźnią, jednakże z
zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej.
j. W grze można brać udział wielokrotnie, aż do czasu zakończenia Pikniku z Wyobraźnią.
8. Nagrody:
a. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi należy oddać w punkcie informacyjnym
odpowiednio do godz. 11:45, 12:45, 13:45 lub 14:45.
b. Spośród uczestników, którzy oddadzą prawidłowe karty odpowiedzi, wylosowana zostanie
osoba albo Drużyna, której konferansjer na scenie głównej zada pytanie.
c. Uczestnik lub przedstawiciel drużyny, którego karta odpowiedzi zostanie wylosowana w danej
turze musi niezwłocznie po losowaniu zgłosić się do konferansjera oraz udzielić prawidłowej
odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku, gdy uczestnik lub drużyna wywołana przez
konferansjera nie pojawi się niezwłocznie na scenie głównej, lub udzieli nieprawidłowej
odpowiedzi na zadane pytanie, losowana jest kolejna karta odpowiedzi.
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d. Karty odpowiedzi, które wzięły udział w losowaniu w jednej z tur, zostają zniszczone i nie biorą
udziału w losowaniu w kolejnej turze.
e. Podczas każdej tury do wygrania przeznaczone będą trzy pakiety nagród o różnej wartości.
f. Niezależnie od ilości graczy w drużynie, wygrać można tylko jeden pakiet gadżetów
(obowiązuje zasada "jedna karta odpowiedzi - jeden pakiet nagród").
g. Wszelkie wątpliwości i protesty w związku z przebiegiem gry powinny być zgłaszane do
Organizatora niezwłocznie i nie później niż do 10 minut po zakończeniu każdej z tur losowania.
Karta odpowiedzi jest nieważna, jeśli:
a. została oddana w punkcie informacyjnym po godz. 14:45;
b. jest uzupełniona w sposób nieczytelny;
c. nie zostały uzupełnione wszystkie pola z zadaniami lub zostały one uzupełnione błędnie;
d. nie zostało uzupełnione pole z nazwą drużyny.
Podczas całego trwania gry, dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.
Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie gry
innym graczom, uczestnikom Pikniku, ich mieniu oraz mieniu organizatora.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.
Gracze zobowiązani są do:
a. korzystania z rekwizytów i narzędzi udostępnionych na czas gry w sposób odpowiedzialny
i zgodny z ich przeznaczeniem;
b. zachowania uczciwości i zasad fair play w stosunku do innych graczy.
Decyzje komisji oceniającej karty odpowiedzi są nieodwołalne.
Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w dniu Pikniku w głównym punkcie
informacyjnym u członków komisji.
Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem
i go akceptują.

