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1. Organizator

Organizatorem Gry Miejskiej „Historia i Tradycja Kielc” są:

 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Kielce-Miasto
 Urząd Miasta Kielce Wydział Środowiska

Koordynator Gry Miejskiej - pwd. Mateusz Dróżdż

Instruktor ds. programowych - Paweł Piwek

Instruktor ds. promocji - pwd. Janusz Janaszek

Instruktor ds. organizacyjnych - Mikołaj Matynia

Szef drużyny sztabowej - pwd. Mikołaj Opatowski

Kwatermistrz - Jakub Kwapisz

Numer telefonu i e-mail koordynatora: 784-488-891, mateusz.drozdz@zhp.net.pl.

2. Informacje ogólne

Gra  odbędzie  się  w  formie  biegu  patrolowego,  podczas  którego  grupy  

(zwane  patrolami)  poruszać  się  będą  zgodnie  ze  wskazówkami  podanymi  przez

organizatorów. W czasie Gry otrzymają zadania –  część z nich wykonać należy  

w konkretnych  miejscach  (nazywanych  punktami).  Głównym kryterium branym  

pod uwagę przy ocenie działań patroli jest wkład i zaangażowanie wszystkich ich

członków w realizację zadań.

3. Cele

 Rozbudzenie  w  uczestnikach  lokalnego  patriotyzmu  oraz  szacunku  

dla znajdujących się na terenie Kielc miejsc pamięci narodowej.
 Zapoznanie  i  uwrażliwienie  uczestników  na  piękno  przyrodnicze  oraz

bogactwo historyczne regionu.
 Integracja  środowisk  i  drużyn  harcerskich  oraz  uczestników  programu

"Zielony Patrol".
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4. Termin

Gra Miejska odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych  5 grudnia 2015

roku w godzinach 8:30 – 13:30.

Szczegółowy harmonogram:

  8:30 – Rozpoczęcie rejestracji patroli w sztabie Gry.

  9:00 – START Gry

12:00 – Zamknięcie punktów

12:30 – Program artystyczny

13:00 – Ogłoszenie wyników i KONIEC Gry

5. Miejsce

Gra odbędzie się w Kielcach, punkty znajdować się będą na terenie centrum miasta

oraz w jego najbliższych okolicach.

Sztab,  stanowiący  jednocześnie  miejsce  startu  oraz  miejsce  zakończenia  Gry,

będzie  się  znajdował  w  I  Liceum Ogólnokształcącym im.  Stefana  Żeromskiego  

w Kielcach.

Adres szkoły: Kielce, Księdza Piotra Ściegiennego 15

6. Patrole

W  Grze  biorą  udział  grupy  nazywane  patrolami.  Każdy  patrol  składa  się  

z pełnoletniego opiekuna oraz od 6 do 20 uczestników w wieku od 10 lat.

Do obowiązków opiekuna należą:

 zgłoszenie patrolu w wyznaczonym terminie,
 przebywanie z patrolem przez cały czas trwania gry,
 bycie  dostępnym  pod  numerem  telefonu  komórkowego  podanego  przy

zgłoszeniu przez cały czas trwania gry.
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7. Zgłoszenie

Zgłoszenia dokonuje opiekun patrolu w formie elektronicznej  wyłącznie poprzez

formularz dostępny pod linkiem:

http://bit.ly/1P7UI0M

lub umieszczony na stronie internetowej: kielcemiasto.zhp.pl.

Do  zgłoszenia  niezbędne  jest  posiadanie  następujących  danych:  nazwa  patrolu,

pochodzenie patrolu (nazwa szkoły, numer drużyny, itp.), imię i nazwisko opiekuna

patrolu,  telefon  kontaktowy  do  opiekuna  patrolu,  liczba  członków  patrolu,

kontaktowy adres e-mail do wybranego przedstawiciela patrolu.

Termin zgłoszenia upływa 29 listopada 2015 roku o godzinie 12:00.

8. Koszt

Udział  w  Grze  Miejskiej  HiT  jest  bezpłatny.  W  związku  z  tym  organizator  nie

zapewnia ubezpieczenia patroli.  Zachęca się opiekunów do zakupu polisy NNW  

dla członków swoich patroli.

9. Wyposażenie patrolu

Każdy patrol musi posiadać obowiązkowo:

 gotową do użycia apteczkę pierwszej pomocy,

 papier oraz kilka długopisów, 

 dużą porcję dobrego humoru,

 smartphone z Internetem i naładowaną baterią.
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10. Informacje końcowe

Udział  w  wydarzeniu  jest  równoznaczny  z  akceptacją  regulaminu  wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu.

Dlaczego  warto  wziąć  udział  w  Grze  Miejskiej  „Historia  i  Tradycje  Kielc”? 

Pomijając  oczywiście  cenne  nagrody,  których  mogą  spodziewać  się  najlepsze

patrole,  na  uczestników  czeka  wiele  ciekawych  zadań  do  wykonania,  podczas

których poszerzą swoją wiedzę na temat naszego regionu. Ponadto jest to okres

mikołajkowy, więc być może św. Mikołaj przygotuje dla nas jakąś niespodziankę.

Oferujemy  fantastyczną  zabawę  i  niepowtarzalny  klimat,  których  nie  da  się

osiągnąć w podczas zajęć w szkole. 

W przypadku istotnych zmian w organizacji  Gry,  stosowne informacje  przesyłać

będziemy  na  adresy  e-mail  podane  przez  opiekunów  patroli  przy  zgłoszeniu.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy z Koordynatorem

wydarzenia,  którego  dane  kontaktowane  podane  są  na  pierwszej  stronie

regulaminu.

Czuwaj!

pwd. Mateusz Dróżdż
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