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REGULAMIN GRY TERENOWEJ 

I. PRZEPISY OGÓLNE
 
 

1. Gra terenowa pod tytułem „Eko geocaching”, zwana 
5 października – 30 listopada 2015 r.

2. Gra organizowana jest przez Gminę Mokrsko.
3. Gra odbędzie się na terenie Gminy Mokrsko, na określonym przez Organizatora 

obszarze. 
4. Gra jest otwarta dla osób, które ukończyły 12. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia 

mogą wziąć udział w Grze za zgodą osób doros
zgłoszenia). 

5. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Koszty uczestnictwa 
w Grze pokrywane są przez Uczestników.

6. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 

II. 1. Cel Gry 
 

Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez 
odnajdywanie ukrytych skrzynek. 

 
II. 2. Drużyny 
 
1.   W Grze mogą wystartować drużyny liczące od 1 do 3 osób.
2. Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową

cały czas trwania gry. 
3. Zgłaszając drużynę, należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy 

(imię i nazwisko każdego z członków drużyny i wiek).
załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Maksymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 25. W razie 
przekroczenia tej liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

 
II. 3. Przebieg Gry. 
 
1. Na potrzeby Gry utworzona zostanie zakładka na stronie internetowej Gminy 

Mokrsko (mokrsko.pl),
(ilość skrzynek, opis miejsc oraz współrzędne ich ukrycia itp.).

2. Każda z drużyn powinna posiadać:
a) co najmniej jeden odbiornik gps lub smartfon z modułem gps 

i oprogramowaniem pozwalającym na określen
geograficznych,

b) co najmniej jeden cyfrowy aparat fotograficzny, w celu sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej potwierdzającej odnalezienie skrytki,
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 REGULAMIN GRY TERENOWEJ  
„Eko geocaching” 

 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

Gra terenowa pod tytułem „Eko geocaching”, zwana dalej Grą odbędzie się w terminie 
30 listopada 2015 r. 

organizowana jest przez Gminę Mokrsko. 
Gra odbędzie się na terenie Gminy Mokrsko, na określonym przez Organizatora 
Gra jest otwarta dla osób, które ukończyły 12. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia 
mogą wziąć udział w Grze za zgodą osób dorosłych (oświadczenie w Karcie 
Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Koszty uczestnictwa 
w Grze pokrywane są przez Uczestników. 
Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

m gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez 
odnajdywanie ukrytych skrzynek.  

1.   W Grze mogą wystartować drużyny liczące od 1 do 3 osób. 
Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową (eko-mokrsko@mokrsko.pl)

 
Zgłaszając drużynę, należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy 
(imię i nazwisko każdego z członków drużyny i wiek). Karta zgłoszenia stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

ymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 25. W razie 
przekroczenia tej liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

Na potrzeby Gry utworzona zostanie zakładka na stronie internetowej Gminy 
Mokrsko (mokrsko.pl), w której pojawiać się będą informacje dotyczące zabawy 
(ilość skrzynek, opis miejsc oraz współrzędne ich ukrycia itp.). 
Każda z drużyn powinna posiadać: 

co najmniej jeden odbiornik gps lub smartfon z modułem gps 
i oprogramowaniem pozwalającym na określenie współrzędnych 
geograficznych, 
co najmniej jeden cyfrowy aparat fotograficzny, w celu sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej potwierdzającej odnalezienie skrytki,
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dalej Grą odbędzie się w terminie 

Gra odbędzie się na terenie Gminy Mokrsko, na określonym przez Organizatora 
Gra jest otwarta dla osób, które ukończyły 12. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia 

(oświadczenie w Karcie 
Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Koszty uczestnictwa 

m gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez 

mokrsko@mokrsko.pl) przez 
Zgłaszając drużynę, należy podać jej liczebność, nazwę drużyny oraz skład osobowy 

Karta zgłoszenia stanowi 
ymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 25. W razie 

przekroczenia tej liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń. 

Na potrzeby Gry utworzona zostanie zakładka na stronie internetowej Gminy 
w której pojawiać się będą informacje dotyczące zabawy 

co najmniej jeden odbiornik gps lub smartfon z modułem gps  
ie współrzędnych 

co najmniej jeden cyfrowy aparat fotograficzny, w celu sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej potwierdzającej odnalezienie skrytki, 
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c) co najmniej jedno urządzenie do pisania (ołówek, długopis, pióro itp.).
3. Każda z drużyn ma za zadanie odnaleźć jak największą liczbę ukrytych skrzynek. 

Odnalezienie skrzynki należy potwierdzić wpisem z datą oraz nazwą drużyny 
w dzienniku znajdującym się w skrzynce. Informację taką wraz ze zdjęciem skrytki 
należy także przesłać na adres mailowy

4. Punktacja przyznawana będzie w zależności od wielkości skrzynek oraz daty ich 
odnalezienia. Za skrz
Drużyna, która jako pierwsza odnajdzie skrzynkę, otrzymuje punkty dodatko
punktów dodatkowych uzależniona jest od ilości drużyn biorących udział w zabawie. 
Przy założeniu, że w grze uczestniczy 25 zespołów, pierwszy otrzymuje 25 pkt, 
a ostatni 1 pkt. Odnajdując skrzynkę micro, można w takim układzie maksymalnie 
osiągnąć 45 pkt, minimalnie 21 pkt
16 pkt. 

5. Skrzynki ukryte będą na terenie Gminy Mokrsko. Koordynaty gps drużyny będą 
pobierały ze strony Gminy. Skrzynki/skrytki będą umieszczane w cennych 
przyrodniczo terenach gminy
w okolicach dzikich wysypisk itd. Krótki opis miejsc znajdzie się na stronie Gminy. 
Dla każdego miejsca zostaną też opisane zagrożenia ekologiczne wynikające 
z niekontrolowanego wyrzucania śmieci, wylewanych 

6. Drużyny mogą poruszać się dowolnymi środkami transportu.
7. Aby wziąć udział w Grze, niezbędne jest korzystanie z Internetu.
8. W przypadku nieodnalezieni

Organizatorom. 
9. W przypadku kradzieży sk

punktacji wynikającej z przesłanych drogą mailową informacji.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE

 
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu 
startu Gry. 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.
4. Gmina Mokrsko, jako Organizator, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika gry w zdrowiu i mieniu.
5. Osoby do kontaktu ze strony Organizatora w sprawie gry: Natalia Zwierz 

(n.zwierz@mokrsko.pl) oraz Paweł Antoniewicz (
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co najmniej jedno urządzenie do pisania (ołówek, długopis, pióro itp.).
za zadanie odnaleźć jak największą liczbę ukrytych skrzynek. 

Odnalezienie skrzynki należy potwierdzić wpisem z datą oraz nazwą drużyny 
w dzienniku znajdującym się w skrzynce. Informację taką wraz ze zdjęciem skrytki 
należy także przesłać na adres mailowy: eko-mokrsko@mokrsko.pl.
Punktacja przyznawana będzie w zależności od wielkości skrzynek oraz daty ich 
odnalezienia. Za skrzynki micro przyznaje się 20 pkt, za skrzynki małe 15 pkt.
Drużyna, która jako pierwsza odnajdzie skrzynkę, otrzymuje punkty dodatko
punktów dodatkowych uzależniona jest od ilości drużyn biorących udział w zabawie. 
Przy założeniu, że w grze uczestniczy 25 zespołów, pierwszy otrzymuje 25 pkt, 
a ostatni 1 pkt. Odnajdując skrzynkę micro, można w takim układzie maksymalnie 

ąć 45 pkt, minimalnie 21 pkt, skrzynki małe maksymalnie 35 pk
Skrzynki ukryte będą na terenie Gminy Mokrsko. Koordynaty gps drużyny będą 
pobierały ze strony Gminy. Skrzynki/skrytki będą umieszczane w cennych 
przyrodniczo terenach gminy, w miejscu zrekultywowanych wysypisk śmieci, 
w okolicach dzikich wysypisk itd. Krótki opis miejsc znajdzie się na stronie Gminy. 
Dla każdego miejsca zostaną też opisane zagrożenia ekologiczne wynikające 
z niekontrolowanego wyrzucania śmieci, wylewanych zanieczyszczeń itp.
Drużyny mogą poruszać się dowolnymi środkami transportu. 
Aby wziąć udział w Grze, niezbędne jest korzystanie z Internetu. 
W przypadku nieodnalezienia skrytki, uczestnicy Gry podają taką informację 
W przypadku kradzieży skrzynki, Organizator zainstaluje nową z zachowaniem 
punktacji wynikającej z przesłanych drogą mailową informacji. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.

Gmina Mokrsko, jako Organizator, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności 
entualne szkody poniesione przez Uczestnika gry w zdrowiu i mieniu.

Osoby do kontaktu ze strony Organizatora w sprawie gry: Natalia Zwierz 
) oraz Paweł Antoniewicz (p.antoniewicz@mokrsko.pl
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3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora. 

Gmina Mokrsko, jako Organizator, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności  
entualne szkody poniesione przez Uczestnika gry w zdrowiu i mieniu. 
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Karta zgłoszenia do udziału w 
październik

Dane uczestnika: 
Nazwa drużyny: 
Liczba członków drużyny: 
Członkowie drużyny (imię i nazwisko, wiek)

Telefon kontaktowy: 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W GRZE 

 
....................................................................
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna
 
...................................................................

(adres) 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka....................................................................... 
w grze terenowej, dofinansowanej

Gmina Mokrsko, jako Organizator, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika gry w zdrowiu i mieniu.
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Karta zgłoszenia do udziału w Grze terenowej
aździernik/listopad 2015 r. 

 
 

Członkowie drużyny (imię i nazwisko, wiek) 1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

DZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W GRZE 
TERENOWEJ 

.................................................................... 
/opiekuna) 

................................................................... 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka....................................................................... 
dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  

Mokrsko, jako Organizator, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika gry w zdrowiu i mieniu.

..........................................................
                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna)
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Grze terenowej  

DZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W GRZE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................................  

Mokrsko, jako Organizator, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności  
za ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika gry w zdrowiu i mieniu. 

.......................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna) 
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