REGULAMIN GIER TERENOWYCH „ŚLADAMI POWSTAŃCÓW
I POWSTAŃ ŚLĄSKICH”

1. Podstawowe informacje o grach terenowych.
Gry terenowe „Śladami powstancow i powstan sląskich” są przedsięwzięciem
poszerzającym wiedzę z historii wsrod dzieci, młodziezy i dorosłych. Wydarzenie
edukacyjne składa się z częsci terenowej i ogniska/poczęstunku. Gry terenowe odbędą się
w czterech miastach i miejscowosciach wojewodztwa opolskiego: Kędzierzyn-Kozle, Gora
sw. Anny, Śtrzelce Opolskie, Opole. Gry terenowe będą realizowane we wspołpracy z
Powiatowym Centrum Kultury w Śtrzelcach Opolskich i Śzkołą Podstawową nr 12 im.
Kadeta Zygmunta Kuczynskiego w Kędzierzynie-Kozlu. Zadania będą realizowac
maksymalnie dziesięcioosobowe grupy, ktore muszą odnalezc wszystkie punkty
przypisane do polecen i mapy. Uczestnicy otrzymują kartę odpowiedzi na początku gry,
ktorą oddają po wypełnieniu i przechodzą do kolejnego punktu: ogniska/poczęstunku. Na
zakonczenie grupa, ktora zdobędzie największą liczbę punktow otrzyma nagrody
rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety pamiątkowe.
2. Cel imprezy:
•
•
•
•
•
•
•

szeroki udział mieszkancow wojewodztwa opolskiego i sląskiego w obchodach
100 rocznicy przyłączenia częsci Gornego Śląska do Polski,
oddanie czci poległym powstancom i miejscom pamięci,
zwiększenie swiadomosci uczestnikow na temat zaangazowania i walki
Gornoslązakow o przyłączenie regionu do odradzającego się panstwa polskiego,
popularyzacja turystyki jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
upowszechnianie wiedzy o szlakach i sciezkach edukacyjnych,
popularyzacja idei ochrony srodowiska,
promocja dziedzictwa kulturowego regionu.

3. Organizator:
Muzeum Czynu Powstanczego w Gorze sw. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego
Koordynator projektu: Robert Wencel tel. 605400026
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4. Trasy gier terenowych:
•

Kędzierzyn-Koźle
Długosc trasy: ok. 5 km
Termin: 21 czerwca 2022 r. (wtorek)
Miejsce startu: Śzkoła Podstawowa nr 12 im. Kadeta Zygmunta Kuczynskiego (ul.
Piastowska 30)
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Czas trwania: ok. 2-3 godz.
Trasa: ulice, skwery, parki miejskie
• Góra św. Anny
Długosc trasy: ok. 5 km.
Termin: 2 lipca 2022 r. (sobota)
Miejsce startu: Muzeum Czynu Powstanczego (ul. Lesnicka 28)
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Czas trwania: 3 godz.
Trasa: drogi lesne przy szlakach turystycznych, miejscach pamięci, kalwarii oraz
rezerwacie geologicznym.
• Strzelce Opolskie
Długosc trasy: ok. 5 km
Termin: 6 sierpnia 2022 r. (sobota)
Miejsce startu: Ratusz miejski
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Czas trwania: 2-3 godz.
Trasa: ulice, skwery, parki miejskie
• Opole
Długosc trasy: 4 km
Termin: 17 wrzesnia 2022 r. (sobota)
Miejsce startu: Muzeum Śląska Opolskiego (Mały Rynek 7)
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Czas trwania: 2 godz.
Trasa: ulice, skwery miejskie
4. Warunki ogólne
•
•
•
•

W przedstawionych powyzej grach terenowych udział mogą brac wszystkie osoby
pragnące aktywnie spędzic wolny czas, pod warunkiem zobowiązania się do
przestrzegania regulaminu gier potwierdzonego na liscie obecnosci.
Obowiązują wczesniejsze zapisy. Zgłoszenia należy dokonać do godziny 1200
dnia poprzedzającego wydarzenie.
Warunkiem uczestnictwa w grach terenowych jest podporządkowanie się
decyzjom organizatorow.
Klasyfikacja druzynowa jest liczona wowczas, gdy w grze terenowej wezmą udział
co najmniej dwa zespoły.

MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO
ODDZIAŁ MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
47-154 Góra Świętej Anny, ul. Leśnicka 28
tel. 77 461 54 66

NIP
754 25 27 629
REGON
000277049

e-mail: oddzial@muzeum.opole.pl
www.muzeum.opole.pl

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu jest finansowane z budżetu Województwa Opolskiego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwycięza grupa, ktora zdobędzie największą liczbę punktow. W przypadku
zdobycia takiej samej liczby punktow przez grupy o zwycięstwie decyduje czas
pokonania trasy.
Zwycięzcy gier terenowych otrzymają nagrody rzeczowe.
Kazdy uczestnik otrzymuje pakiet pamiątkowy.
Uczestnicy gier zobowiązani są do posiadania dokumentu tozsamosci oraz
niezbędnej wiedzy i umiejętnosci dotyczących poruszania się po sciezkach
turystycznych.
Kazdy uczestnik gier powinien posiadac ubranie dostosowane do aury, napoje
chłodzące, zywnosc oraz niewielką ilosc pieniędzy.
Druzyny otrzymują zestawy, ktore zawierają dokładne opisy tras i czynnosci do
wykonania podczas trwania gry.
Wskazane jest posiadanie telefonu komorkowego.
W trakcie gier zabrania się spozywania napojow alkoholowych i uzywania
srodkow odurzających.
Uczestnictwo w grach na ryzyko uczestnikow.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, ktore wystąpią przed, w trakcie lub po
zakonczeniu gier.
Nieprzestrzeganie regulaminu gry oraz samowolna zmiana trasy powodują
wykluczenie z klasyfikacji ogolnej bez prawa uzyskania pakietu pamiątkowego.
Udział w grach jest bezpłatny.
Uczestnicy korzystają z bezpłatnego poczęstunku, ktory zorganizowany będzie
w miejscach prowadzonych gier terenowych
Opieka pracownikow Muzeum.

5. Informacje dodatkowe.
•
•
•
•

Organizator nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wypadki spowodowane przez
uczestnikow gier terenowych.
Gry odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
Śytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

6. Uwaga!!!
Gra terenowa to przede wszystkim doskonała przygoda ucząca wspołdziałania w grupie,
poruszania się w terenie, poprawiająca sprawnosc fizyczną, budująca więzi i ukazująca
predyspozycje uczestnikow. Gry terenowe, to rodzaj nauki poprzez działanie, poniewaz
kazda gra łączy w sobie wiele elementow metodyki i wiele technik działan terenowych.
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