
REGULAMIN  

GIER TERENOWYCH „INO SNAMI”  

 W 2023 ROKU 

Organizator: 

1. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.  

Cele Gry: 

1. Popularyzacja czytelnictwa, zdrowego trybu życia, walorów turystyczno - przyrodniczych Siemianowic Śląskich, 

śląskiej godki. 

2. Integracja środowiska bibliotekarskiego i czytelniczego. 

Termin i miejsce: 

1. Gry terenowe „INO SNAMI” odbywają raz w miesiącu 2023 roku, w wybranym przez Organizatora terminie. 

2. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności Biblioteka  

może odstąpid od organizacji Gry, informując o tym uczestników telefonicznie, za pośrednictwem strony 

internetowej i FB Biblioteki. 

3. W czasie Finału „INO snami” wyłonimy i nagrodzimy uczestników, którzy:  

a) zaliczyli najwięcej edycji  

b) zdobyli łącznie najwięcej punktów  

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnictwo w każdej edycji Gry wymaga zapisów najpóźniej dzieo przed wyznaczonym terminem na adres 

udostepnianie@mbpsiemianowice.pl (według wzoru zgłoszenia) lub telefonicznie (32) 228 38 64  

2. W grze mogą brad udział: 

a) osoby pełnoletnie – indywidualnie lub zespołowo, przy czym zespół może liczyd maksymalnie 4 osoby. 

b) osoby niepełnoletnie na pełną odpowiedzialnośd opiekunów pełnoletnich. 

3. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego. 

Przebieg i zasady Gry:  

1. Na miejsce startu wyznaczono Bibliotekę Centralną przy al. Sportowców 3  

2. Uczestnicy rozpoczynają Grę w określonych każdorazowo ramach czasowych 

3. Przebieg Gry zapisywany jest na Karcie Gry  

4. Zadaniem Gracza jest: 

a) odnalezienie punktów zaznaczonych na mapie  
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b) wykonanie zadania  

c) zapisanie rozwiązao na Karcie Gry  

d) złożenie uzupełnionej Karty Gry – podpisanej imieniem i nazwiskiem, nazwą zespołu wraz z numerem telefonu 

kontaktowego – w punkcie rejestracyjnym Gry w Bibliotece Centralnej przy al. Sportowców 3 - do określonej 

każdorazowo godziny  

5. W trakcie Gry jego organizatorzy, uczestnicy  wykonują zdjęcia. Materiały te mogą byd opublikowane na 

stronie Biblioteki (FB) lub/i Urzędu Miasta. 

6. Zakooczeniem imprezy będzie spotkanie wszystkich uczestników, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki 

Gry i wręczone nagrody. O terminie podsumowania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

7. W przypadku nieobecności uczestników podczas wręczania nagród, zwycięzcy zostaną powiadomieni  

o wynikach telefonicznie lub mailowo. Źródłem danych kontaktowych będą informacje umieszczone przez 

uczestników w wypełnionych zgłoszeniach. 

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: 

1. Uczestnicy biorą udział w Grze „INO snami” na własną odpowiedzialnośd i zobowiązani są do zachowania się w 

sposób niezagrażający sobie oraz innym uczestnikom.  

2. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczad się dobrowolnie we własnym 

zakresie. 

3. Uczestnicy Gry ponoszą odpowiedzialnośd prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody. 

4. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 

5. Zabrania się udziału w Grze osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji 

psychotropowych. 

6. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeostwo, uczestnicy mogą zostad usunięci z udziału  

w imprezie. 

Postanowienia końcowe: 

1. Udział w Grze jest bezpłatny. 

2. Informacje o rozstrzygnięciu Gry będą zamieszczane na stronie internetowej: www.mbpsiemianowice.pl  

3. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w mediach (zgodnie z Regulaminem MBP). 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

5. Wszelkich informacji Organizator udziela pod numerem tel. (32)  228 38 64 oraz mailowo 

udostepnianie@mbpsiemianowice.pl 

6. Interpretacja niniejszego Regulaminu zastrzeżona jest wyłącznie dla Organizatora. 



 
 

GRA TERENOWA „INO SNAMI”  

 

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE  

 

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

Data urodzenia: ………………………………….. 

Tel.: ……………………………… 

e-mail: ………………………….. 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Gry. 

 

 

 ………………………………..……………………..
       

 Data i podpis uczestnika 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRA TERENOWA „INO SNAMI”  

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU 

 

NAZWA ZESPOŁU:  

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

DANE OPIEKUNA: 

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

 Data urodzenia: ……………………………………………………… 

 Tel.: …………………………………………………………………………………. 

 e-mail : …………………………………………………………………………… 

 

Wykaz członków zespołu: 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Kontakt tel./e-mail 

1. 

2. 

3. 

4. 

   

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Gry. 

 

……………………………………….. ……………………..………………………………… 
Data Podpis opiekuna/rodzica  


