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REGULAMIN GRY TERENOWEJ 

„Opowieść starej kotwicy z kaliskiego parku- quest” 

 
                                                           

ORGANIZATOR 

1.  Organizatorami gry terenowej pt. „Opowieść starej kotwicy z kaliskiego parku – 

quest”, zwana dalej Grą, są Stowarzyszenie Stacja Inspiracja w Kaliszu i Fundacja 

„Inicjatywa dla Opatówka” przy współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną 

Książnicą Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, PTH Oddział w Kaliszu 

oraz Kaliskim Towarzystwem Wioślarskim. 

2. Gra odbywa się w ramach projektu edukacyjnego „Calisiada 2019”, dofinansowanego 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

 

CELE ORGANIZACJI GRY 

1. Pobudzenie uczniów szkół podstawowych z Wielkopolski Południowo-Wschodniej  

do zainteresowania historią własnego regionu. 

2. Upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kalisza. 

3. Integracja środowisk szkół podstawowych z terenu Wielkopolski Południowo-

Wschodniej. 

4. Uczczenie 125. rocznicy powstania Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu.  

 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Gra terenowa „Opowieść starej kotwicy z kaliskiego parku ”- quest  odbędzie się dnia 

04 października 2019 r. (piątek) – niezależnie od warunków pogodowych. 

2. Rozpoczęcie Gry nastąpi o godz. 10:00 na terenie Przystani KTW w Kaliszu przy  

ul. Wał Piastowski 1. Natomiast jej zakończenie - ok. godz. 13:00 również na terenie 

Przystani KTW. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Gry są 3-osobowe drużyny uczniów klas 6-8 szkół podstawowych  

z Wielkopolski Południowo-Wschodniej wraz ze swoimi opiekunami. 

2. Maksymalnie w Grze może uczestniczyć 15 drużyn. 

3. Udział w grze terenowej jest bezpłatny. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest: 

a) przesłanie do dnia 27 września 2019 r. na adres mailowy: ewam74@o2.pl formularza  

mailto:ewam74@o2.pl
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zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz podpisanej klauzuli informacyjnej przez 

rodziców lub opiekunów prawnych dot. udziału w grze terenowej (załącznik nr 2), 

b) zarejestrowanie się w punkcie startu Gry, czyli Przystani KTW w Kaliszu przy ul. Wał 

Piastowski 1 o godz. 9:50 dnia 04 października 2019 r. 

     5.  Po zakończeniu Gry dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. 

 

TRASA  ORAZ ZASADY GRY 

1. Trasa Gry obejmuje teren kaliskiego Parku Miejskiego. 

2. Po trasie Gry drużyny poruszają się pieszo, pod opieką swoich szkolnych opiekunów. 

3. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  

4. Gra polega na przejściu nieoznakowanym szlakiem, który za pomocą wierszowanych 

wskazówek oprowadza po ciekawych miejscach w kaliskim Parku Miejskim. W trakcie 

wędrówki uczestnicy questu rozwiązują zagadki, pozwalające na ułożenie końcowego 

hasła. Cyfrowy szyfr do hasła zostanie ukryty w kodzie QR, zamieszczonym w ulotce 

questu.  

5. Podczas rejestracji w punkcie startu Gry drużyny otrzymują folder questu, w którym 

podczas wędrówki zapisują rozwiązanie zagadek. 

6. Uczestnicy podczas Gry  mogą korzystać ze smartfonów lub innych urządzeń 

elektronicznych z dostępem do Internetu. 

7. Przynajmniej jeden członek drużyny powinien posiadać smartfon lub inne urządzenie 

elektroniczne z aplikacją do skanowania kodów QR. 

8. Odpowiedzialność za uczestników Gry przez cały czas jej rozgrywania ponoszą 

wskazani przez szkołę opiekunowie.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

ZWYCIĘZCY GRY 

1. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest podanie poprawnego hasła końcowego. 

Kolejność zostanie określona wg najkrótszego czasu rozwiązania zagadki. 

2. 10 drużyn z najlepszymi czasami rozwiązania poprawnie zagadki otrzyma nagrodę 

główną. Jest nią  wyjazd do Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie „Hydropolis”  

we Wrocławiu. (Wyjazd przewidziany jest w listopadzie 2019 r.). Organizatorzy 

przekażą zwycięzcom szczegóły wyjazdu w późniejszym terminie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 
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2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry 

z ważnych przyczyn. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

 

 Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela koordynator 

projektu pod nr. tel.: 796-405-157. 

 

Przykładowe źródła wiedzy: 

http://www.kalisz.info/park.html 

http://www.kalisz.info/teatr.html 

http://www.kalisz.info/mosty.html 

http://www.kalisz.info/przystan-ktw.html 

http://www.kalisz.info/rzeka-prosna.html 

https://wkaliszu.pl/8032737/Cmentarz_Zolnierzy_Radzieckich_Zagadkowy_pulkownik_Dowydenko.

html 

http://www.info.kalisz.pl/historia/prosna.htm 

http://ktw.kalisz.pl/ 

 

Opracowania: 

Tabaka A., Błachowicz M., Nowy kaliszanin, Kalisz 2010, (strony 13 – 20; 157; 161 – 162; 

171 – 172) 

Splitt A. J., …perłą jest park jego …, Kalisz 1998 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.kalisz.info/park.html
http://www.kalisz.info/teatr.html
http://www.kalisz.info/kaplica-grecka.html
http://www.kalisz.info/przystan-ktw.html
http://www.kalisz.info/rzeka-prosna.html
https://wkaliszu.pl/8032737/Cmentarz_Zolnierzy_Radzieckich_Zagadkowy_pulkownik_Dowydenko.html
https://wkaliszu.pl/8032737/Cmentarz_Zolnierzy_Radzieckich_Zagadkowy_pulkownik_Dowydenko.html
http://www.info.kalisz.pl/historia/prosna.htm
http://ktw.kalisz.pl/


                                                
 

 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

(Załącznik 1) 

   …………..………………………………………… 

         (miejscowość i data) 

 

(pieczęć szkoły) 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 
NAZWA I ADRES SZKOŁY: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

DANE UCZESTNIKÓW: 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

DANE OPIEKUNA DRUŻYNY: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Telefon i e-mail:……………………………………………………………………………… 

 

                                                                             ……………………………….. 

                                                                                      (podpis dyrektora)                                                                                                                    
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(Załącznik 2) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
(dot. wyłącznie osób niepełnoletnich) 

 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych małoletniego jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą  
ul. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek oraz Stowarzyszenie Stacja Inspiracja z siedzibą ul. Żeromskiego 
10, 62-800 Kalisz, zwani dalej „Administratorami”.  

2. Dane osobowe małoletniego przetwarzane w celach organizacji gry terenowej „Opowieść starej kotwicy  
z kaliskiego parku”- quest (dalej: gra terenowa) w ramach projektu „Calisiada 2019” na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych): tj. zgody oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratorów.  

3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji gry terenowej do zakończenia projektu lub  
do momentu cofnięcia zgody.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych małoletniego, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także 
prawo przenoszenia danych.  

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Informujemy, że dane osobowe małoletniego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

8. Informujemy, że dane małoletniego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
nie będą wykorzystywane do profilowania.  

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości uczestnictwa 
w grze terenowej. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku 
 Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego [………………………………………………………………………………….] 
na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oświadczam, że wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych [………………………………………………………………………………….]  
na potrzeby organizacji gry terenowej w ramach projektu „Calisiada 2019”, której organizatorami są Fundacja 
„Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą ul. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek oraz Stowarzyszenie Stacja 

Inspiracja z siedzibą ul. Żeromskiego 10, 62-800 Kalisz. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie 
oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również̇ wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  
 Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalenie oraz na wykorzystanie wizerunku wyżej wymienionego 
małoletniego przez organizatorów gry terenowej. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym: 
rozpowszechnianie wizerunku w Internecie, na wszelkich nośnikach, w tym na DVD, tworzenia filmów  
i rozpowszechnianie ich w całości lub ich fragmentów w celach reklamowych i promocyjnych. Zgoda obejmuje 
ponadto wykorzystanie wizerunku w celach promocji warsztatów lub organizatora, w szczególności na plakatach, 
ulotkach, w relacjach i spotach telewizyjnych, poprzez zamieszczenie jej w publikacjach w gazetach i czasopismach. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 
 

………………………………………………………… 

(podpis) 


