
REGULAMIN STARTU HARCERSKIEGO. HARCERSKIEJ 

GRY RODZINNEJ  

„75 lat Działalności Harcerskiej w Międzyzdrojach” 

 MIĘDZYZDROJE, 10.09.2022R. 
 

1. ORGANIZATOR: 

• Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej 

• X Szczep „Gniazdo” ZHP 

 

2. WSPÓŁPRACA: 

Woliński Park Narodowy, Gmina Międzyzdroje, Nadleśnictwo Międzyzdroje, Archiwum Państwowe w 

Szczecinie, Filia Międzyzdroje 

 

3. GRA POD PATRONATEM: 

- Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka; 

- Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE: 

• Gra odbędzie się 10.09.2022 

• Start uczestników nastąpi o godzinie 12:30 przed budynkiem Centrum Integracji Społecznej przy ul. 

Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 

• Meta będzie znajdować się w tym miejscu co start 

• Długość trasy będzie wynosić ok. 5 km. 

 

5. ZAPISY: 

Zapisy rozpoczną się w dniu 10 września 2022 r. od godziny 12.15. 

 

6.OPŁATA STARTOWA: 

Udział w grze jest bezpłatny. 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

• Gra jest podzielona na kategorie: 

- rodzinna/indywidualna; 

- harcerska. 

• W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny harcerskie/zuchowe złożone maksymalnie 

do sześciu graczy. Nie dotyczy rodzin. 

• Na terenie Międzyzdrojów znajduje się 11 punktów. 

• Celem graczy posiłkując się mapą jest odnalezienie tych punktów i wykonanie zadań według instrukcji 

Harcerza oraz odebranie karteczki z literką które po zebraniu z punktów  na końcu stworzą hasło. 

• Mapę można pobrać  w głównym punkcie. 

• Drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały czas udziału w grze. 

• Gra odbywa się  na  czas. 

• Wszyscy  muszą pobrać zestaw startowy. 

• Gra odbywa się pieszo. 



• Pierwsze najszybciej dostarczone i z wykonanymi wszystkimi zadaniami karty z hasłem będą 

nagrodzone - 3 miejsca - osoby indywidualne i 3 miejsca drużyny harcerskie/zuchowe. 

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Uczestnicy Harcerskiej Gry Rodzinnej „75 lecie Działalności Harcerskiej w Międzyzdrojach” swoim 

uczestnictwem w grze wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 195..) na 

potrzeby przeprowadzenia biegu. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do 

pełnego respektowania regulaminu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 

wizerunku graczy biorących udział w grze - zdjęć, filmów.  


