
REGULAMIN 

ORGANIZATOR:  

Społeczna Grupa Organizacyjna 5 Małogoskiej Gry Terenowej Dla Zmotoryzowanych 
 
Celem 5 Małogoskiej Gry Terenowej jest przybliżenie uczestnikom w niezwykły i aktywny sposób wyrobienia umiejętności 

uważnego obserwowania i odczytywania śladów historii a przede wszystkim zapoznanie się z najcenniejszymi zasobami 

historyczno - kulturowymi i walorami przyrodniczymi Ziemi Małogoskiej, uwzględnieniem miejsc , wydarzeń i ludzi mających 

istotny wpływ na powstanie i rozwój naszej gminy - Gra przystosowana jest dla osób z motoryzowanych jest ogólnodostępna po 

zaakceptowaniu regulaminu i przesłaniu karty zgłoszenia do gry. Koncepcja gry obejmuje wycieczkę rodziną niezwykłą, pełną 

niespodzianek, tajemniczych spotkań i wydarzeń w ramach Święta Niepodległości i Św. Marcina z dotarciem do 23 punktów 

kontrolnych, tworzących spójną trasę zwiedzania miejscowości obrębie gminy Małogoszcz- Wg. scenariusza zawartego w karcie 

startowej. Uczestnik gry ma za zadanie wyszczególnionych miejscowościach wykonanie przydzielonego zadania zawartego w 

karcie startowej -docierając do 23 miejscowości i wykonując prawidłowo zadanie zostaje  Zwycięzca gry  i otrzymuje tytuł 

ODKRYWCY ŚLADÓW HISTORII I WALORÓW PRZYRODNICZYCH ZIEMI MAŁOGOSKIEJ 2017 oraz nagrodę rzeczową - W 

swojej istocie gra stanowi istotną promocję terenów Miasta i Gminy Małogoszcz uwzględniając malownicze tereny naszej małej 

ojczyzny .  

CELE : 

• Kształtowanie postaw patriotycznych z upamiętnienie treści historycznych odzyskania niepodległości 
związanych z naszą ziemią małogoską .  

• Promocja walorów krajobrazowych, historycznych,  przyrodniczych i turystycznych małej ojczyzny. 

• Rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszego regionu. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy . 

• Popularyzacja turystyki rodzinnej, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

• Poznanie różnego rodzaju aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

• Integracja środowiska lokalnego . 

 

Termin i miejsce: Ziemia Małogoska 11 listopad 2018r  -w ramach  Św. Niepodległości oraz Św. Marcina  

 

Szczegóły organizacyjne 
1. Zbiórka Uczestników gry nastąpi 11 listopada 2018 r. o godz. 11.00  w Małogoszczu na Placu Kościuszki;   

2. Udział w Gminnych Uroczystościach w Ramach Święta Niepodległości Małogoszcz / Plac Kościuszki;  
3. Start i aktywny udział Uczestników w Małogoskiej Grze Terenowej od godz.11,30 do godz. 15,00 

(punkty kontrolne będą tak wyznaczone aby Uczestnik mógł dojechać pojazdem  osobowym, terenowym , 

motocyklem ) -Ponadto przewidziano na trasie punkty tematyczne  
4.Finał imprezy nastąpi o godz. 15,00 w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska Leśnica 112 .  

 

Uczestnictwo: 

 

Uczestnictwo w 5 MAŁOGOSKIEJ GRZE TERENOWEJ DLA ZMOTORYZOWANYCH  jest bezpłatne jest to 

impreza rodzinna ogólnodostępna  turystycznokulturowa  – rekreacyjna dla osób z motoryzowanych ( 

pojazdy osobowe, trenowe, jednoślady ). Warunkiem koniecznym uczestnictwa  niepełnoletnich w grze jest 

zapewnienie opieki osoby dorosłej. Przesłanie karty zgłoszeniowe i wpisanie się na listę uczestników gry 

świadczy o akceptacji regulaminu gry. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Zgłoszenia: 

Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą na adres email: ostoja.dworska@op.pl do dnia 09.11.2018 

r do godz. 17.00 
 

 



Podczas gry terenowej  organizatorzy gwarantują: 

1. Kartę startową  

2. Mapy 

3. Flagę narodową na pojazd  

4. Piknik Pt.: "Najlepsza gęsina na św. Marcina" w Ostoi Dworskiej  

5. Dla wszystkich uczestników NAGRODY NIESPODZIANKI 

6. Nagrodę rzeczową dla najlepszego Odkrywcy Ziemi Małogoskiej  
 

 Obowiązki uczestników: 

1. Posiadania dokumentu tożsamości. 

2. Posiadanie sprawnego pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. 

3. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody, stosowania się do 
poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora gry. 

4. Obowiązują zachowania proekologiczne. 

5. Stosowanie się do postanowień organizatora. 

 

Ocena kart startowych przez organizatorów   

 
1. Za wykonanie zadania w punkcie kontrolnym w danej miejscowości Uczestnik otrzymuje 1 punkt z 23 punktów do 

zdobycia ; 
2. Po przybyciu na metę w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska Leśnica 112 należy oddać obsłudze mety wypełnioną 

Kartę startową tzw. Odpowiedzi. 
3. Po weryfikacji Kart Odpowiedzi ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych punktów,  
4. W razie zdobycia przez dwie lub więcej osób tej samej liczby punktów o kolejności końcowej decydują odpowiednio: 

a) liczba punktów zdobytych z odpowiedzi na pytania dodatkowe. 
5. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom  w czasie 15 minut od ogłoszenia wyników. 

 
Postanowienia końcowe: 

1. 5 Małogoska Gra Terenowa dla zmotoryzowanych   odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

2. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony. 

3. Wszyscy uczestnicy gry biorą udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników. Uczestnicy gry  ubezpieczają się 
we własnym zakresie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy  
i za szkody wyrządzone przez uczestników w terenie . 

5. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna. 

6. Dotarcie na rozpoczęcie imprezy oraz aktywny udział Uczestników 5 Małogoskiej Grze      

Terenowej odbywa się we własnym zakresie. 

7. Szczegółowe informacje Grzegorz Szymański tel. 663-530-787  

8. Informacje o imprezie dostępne są także na stronie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz–Domu Kultury  
Facebook Zagrody Edukacyjnej Ostoja Dworska.    

Kierownictwo: 

Grzegorz Szymański tel. 663-530-787- szczegółowe informacje  

 


