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REGULAMIN 
 

Rodzinnej gry terenowej – Pola Negri – zawsze Polką 

Rodzinna gra terenowa dofinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
przeprowadzona z okazji ustanowienia roku 2022 w województwie kujawsko-pomorskim 
Rokiem Poli Negri, mająca na celu uczczenie pamięci i podkreślenie zasług gwiazdy kina 
niemego pochodzącej z Lipna w związku z przypadającą w tym roku 125. rocznicą Jej 
urodzin.  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem rodzinnej gry terenowej jest Wojewódzka Biblioteka Kopernikańska – 

Książnica Kopernikańska w Toruniu, zwana dalej Organizatorem. 

2. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych na terenie 

miast: Toruń i Lipno oraz wszystkie inne czynności zmierzające do jej prawidłowego 

przebiegu. 

3. Gra przeprowadzona zostanie 3 września 2022 r. w następujących miejscach: 

 w Toruniu – Starówka w godzinach 11:00-15.30, 

 w Lipnie – Park Miejski w godzinach 11.00-14.30. 

4. Gra skierowana jest do rodzin z dziećmi. W jednej drużynie rodzinnej może 

uczestniczyć 2–6 osób. 

5. Udział w grze jest bezpłatny. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków uczestników gry. 

7. Uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, 

w tym przepisów i zasad obowiązujących z epidemią Covid-19, a także stosowania 

się do zaleceń i wskazówek Organizatora. 

8. Przystępując do gry, uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-

prawną na cały czas trwania gry. Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią ponoszą 

rodzice lub opiekunowie prawni. 
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§ 2. PRZEBIEG GRY 

1. Drużyny rodzinne rejestrują się w miejscu startu gry –  § 1 punkt 3; każda drużyna: 

 zapoznaje się z regulaminem gry,  

 losuje nazwę dla swojej drużyny oraz odbiera kartę gry z instrukcją, 

 odbiera indywidualny pakiet startowy. 

2. Gra polega na wykonaniu 6 zadań obowiązkowych i 1 zadania dodatkowego 

(nieobowiązkowego) w Toruniu oraz 8 zadań (6 obowiązkowych) w Lipnie.  

3. Za każde wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty, których liczba jest zależna od 

stopnia poprawności. Zadania mogą być wykonywane w dowolnej kolejności. 

4. Po trasie gry drużyny poruszają się pieszo.  

5. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego i innych zasad poruszania się w miejscu gry.  

6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są 

zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia 

opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania członków drużyn mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  

8. Organizator nie jest stroną między członkami drużyn a osobami trzecimi, których 

dobra mogą być naruszone w czasie gry.  

§ 3. WYGRANA I UPOMINKI 

1. Upominki przewidziano dla maksymalnie 80 drużyn rodzinnych (w Toruniu maks. 50 

drużyn, w Lipnie maks. 30 drużyn). Warunkiem ich otrzymania jest  ukończenie gry. 

2. Dodatkowo 10 drużyn rodzinnych (z każdego miasta), które zdobędzie największą 

liczbę punktów, wygra upominki (karty prezentowe). W przypadku takiej samej liczby 

punktów decydować będzie dogrywka. 

3. W razie nieobecności podczas finału karta prezentowa przepada i przechodzi na 

kolejną drużynę. 

4. Jedna drużyna może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jeden upominek.  

5. Fundatorem upominków jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. 
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§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją drużyny. 

2. Regulamin znajduje się do wglądu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy 

Kopernikańskiej w Toruniu, a także w punkcie startu w dniu rozgrywki. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w 

przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby 

wywołać. 

 


