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• Termin: 

28 kwietnia 2018 r. 

Start Gry odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury     w 

Kielcach o godzinie 9.30.  

Rozstrzygnięcie Gry oraz rozdanie nagród nastąpi po obchodach 

Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim w Kielcach. 

 

• Organizatorzy: 

Namiestnictwo Harcerskie Hufca ZHP Kielce – Miasto 

• Komendantka Gry: pwd. Natalia Sobczyńska 

• Z-ca komendantki ds. programowych: dh Adam Bukowski 

• Z-ca komendantki ds. logistycznych: dh. Aleksandra Oszczypała 

 

• Forma: 

Gra Miejska 

 

•  Miejsce: 

Gra odbędzie się na terenie Kielc. Swym zasięgiem obejmie centrum 

miasta. 

 

• Cele: 

• Rozbudzenie w uczestnikach patriotyzmu 

• Zapoznanie uczestników z historią kraju 

• Wykształcenie świadomości narodowej u uczestników 

• Integracja środowisk harcerskich Hufca 

Gra nie jest alternatywą dla obchodów Konstytucji 3 Maja, lecz formą 

przygotowania harcerzy i harcerek do świadomego świętowania tego 

wydarzenia. 

 



•  Tematyka: 

W 2018 roku ludzie nauczyli się przenosić w czasie. Powstał Instytut 

Ochrony Czasoprzestrzeni, mający na celu ochronę świata przed 

zmianą biegu wydarzeń historycznych. Niestety, Instytut trochę 

namieszał, a teraz wszyscy możemy ponieść z tego powodu przykre 

konsekwencje. Jeżeli nie znajdą się ochotnicy, którzy naprostują 

przeszłość, przyszłość będzie naprawdę zagrożona. Cofnij się do 

1791, pomóż Stanisławowi Małachowskiemu, Antoniemu 

Jabłonowskiemu, Ignacemu Zakrzewskiemu   i Aleksandrowi 

Linowskiemu, a możesz stać się jednym z nich i zapisać się na kartach 

historii. 

 

• Patrole: 

W Grze biorą udział grupy zwane patrolami. W skład każdego patrolu 

wchodzi: 

• Patrolowy - osoba ta nie musi być pełnoletnia 

• Uczestnicy – od 5 do 10 osób w patrolu 

• Pełnoletni opiekun poruszający się przez całą Grę za swoim 

patrolem 

 

• Wyposażenie patrolu: 

Patrol musi mieć: 

• Pełne umundurowanie  

• Naładowany telefon 

• Apteczkę  

• Ubranie dostosowane do pogody 

 

• Cena: 

Udział w Grze "Trzymaj" kosztuje 2 zł od uczestnika. 

Cena obejmuje: 

• Dyplom dla każdego patrolu 

• Nagrody dla najlepszych patroli 



• Plakietkę dla każdego uczestnika obchodów Konstytucji 3 Maja 

Opłatę będzie można wpłacić na starcie Gry. 

Opiekunowie są zwolnieni z opłat. 

 

•  Zgłoszenia: 

Zgłoszenia dokonuje patrolowy do dnia 21.04.2018 r. wypełniając 

ankietę: 

  ANKIETA 

     W zgłoszeniu należy podać: 

• Nazwę drużyny oraz patrolu 

• Imię i nazwisko patrolowego 

• Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna 

• Liczbę członków patrolu 

• Adres e-mail do patrolowego 

 

• Kontakt: 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z komendantką pwd. Natalią 

Sobczyńską - nr tel. 790 700 192. 

 

• Postanowienia końcowe: 

• Każdy patrol znajduje się pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

• Opiekun jest zobowiązany do ubezpieczenia patrolu. 

• Opiekun ponosi odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone 

przez uczestników patrolu. 

• Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Statutu ZHP, Prawa 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regulaminu Gry. 

• Zgłoszony patrol jest zobowiązany do uregulowania zależności za 

Grę nawet jeżeli nie weźmie udziału w wydarzeniu. 

• W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian organizacyjnych, programowych lub odwołania 

Gry. Patrole w każdej z tych sytuacji zostaną niezwłocznie 

poinformowane o zmianie. 

https://gratrzymaj.zgloszenia24.pl/


• Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację przez patrol warunków   i 

regulaminu Gry. 

• Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komenda Gry. 

 


