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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „W POSZUKIWANIU 

ZAGUBIONYCH BUTÓW LEO MESSIEGO” 

1. Organizatorem gry miejskiej „W poszukiwaniu zagubionych butów Leo Messiego” (zwanej 

dalej „Grą”), rozgrywanej dnia …. jest …. ………….. (zwany dalej „Organizatorem”) 

2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, wykonywanie zadań sportowych, 

zdobywanie ukrytych przedmiotów i odnalezienie butów Leo Messiego. 

3. Uczestnicy otrzymają od Organizatora kartę gry wraz z mapą. 

4. Gra będzie miała miejsce na terenie …………………………...  

5. Czas na wykonanie wszystkich zadań od momentu startu wynosi 120 minut.  

6. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym 

punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy 

oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany. 

7. W Grze uczestniczyć mogą zespoły liczące 6 osób. Każda z osób biorąca udział w Grze 

powinna być w dobrym stanie zdrowia. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. 

8. Jeśli uczestnikami Gry są osoby niepełnoletnie (do 15 roku życia) pozostają one pod opieką 

osób dorosłych (opiekun grupy w stroju piłkarza towarzyszy im podczas przebiegu całej 

trasy). Osoby pomiędzy 15 a 18 rokiem życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w Grze. 

9. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiednie obuwie i wygodny obiór, a w przypadku 

niepogody o odpowiednią ochronę przed deszczem. 

10. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za 

pośrednictwem którego będzie mógł w nagłej sytuacji skontaktować się z Organizatorem. 

11. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry niniejszego regulaminu, złamania zasad fair 

play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie 

Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja 

Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

12. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia NNW. 

13. Wygrywa zespół, który zdobędzie największą ilość punktów za realizację zadań 

sportowych, odnajdzie najwięcej ukrytych przedmiotów, w tym główny przedmiot – buty Leo 

Messiego. Dla zwycięskiego zespołu przewidziano nagrody rzeczowe, dla pozostałych 

upominki ufundowane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 

pół godziny po zakończeniu Gry przez ostatni zespół. 

14. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a 

także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych 

przyczyn, a także do wcześniejszego zakończenia Gry w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych okoliczności. 

 


