
Regulamin Gry Miejskiej 

„Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego  - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości” 

 

Organizatorem gry miejskiej na terenie Lublina jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Jastkowie. Autorami są nauczyciele szkoły Ewa Klimowicz oraz Katarzyna 

Majewska. 

 

Cele:  

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,  

- upowszechnienie wiedzy na temat postaci i dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

- zainteresowanie młodzieży historią oraz wydobycie potencjału edukacyjnego miejsc 

pamięci poświęconych Józefowi Piłsudskiemu na Lubelszczyźnie, 

- integracja młodzieży ze szkół na terenie gminy Jastków oraz województwa lubelskiego. 

Zasady Gry Miejskiej „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego  - w 100 rocznicę odzyskania 

niepodległości”: 

1. Gra skierowana jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych gminy Jastków oraz 

szkół podstawowych noszących imię Józefa Piłsudskiego na terenie województwa 

lubelskiego.  

2. Uczestnicy tworzą zespoły 3-osobowe, które pracują pod opieką nauczyciela szkoły, którą 

reprezentują. 

3. Szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę.  

4. Zgłoszenia należy dokonać do 30.04.2018 r. poprzez mail na adres szkoły  

sp.jastkow@wp.pl, telefonicznie: tel. (81) 502-04-19, faksem:  fax. (81) 502-04-19 lub 

osobiście w placówce organizatora, pod adresem: al. Warszawska 43, 21-002 Jastków. 

5. Kartę zgłoszeniową wraz z regulaminem gry oraz materiałami pomocniczymi organizator 

dostarcza do zaproszonych szkół. Dodatkowe egzemplarze będzie można pobrać ze strony 

internetowej szkoły: https://spjastkow.wordpress.com, w sekcji aktualności, w zakładce 

Gra Miejska „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego - w 100 rocznicę odzyskania 

niepodległości”. 

6. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, datę urodzenia 

uczestników, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. 

Zgłoszenie podpisuje dyrektor.  

7. Uczniowie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w Grze.  

8. Gra odbędzie się w dniu 18.05.2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00. 

9. Gra  polegać będzie na wykorzystaniu w praktyce wiedzy dotyczącej historii Polski, 

a w szczególności gminy Jastków i Lublina związanej z postacią Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Zadaniem będzie odnalezienie  miejsc związanych z pamięcią o Józefie 

Piłsudskim oraz wykonanie zadań sprawdzających zarówno wiedzę historyczną, jak 

i znajomość szczegółów z życia Marszałka. Zadania opracowane przez autorki 

nawiązywać będą wyłącznie do wskazanych wcześniej materiałów pomocniczych. 
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10. Grę rozpocznie zadanie wstępne. Kolejność rozwiązania zadania wyznaczy porządek  

wyjścia drużyn na trasę. Maksymalny czas gry każdej drużyny to dwie godziny.  

11. Opiekun grupy nie może pomagać w rozwiązywaniu zadań na trasie gry.  

12. Każdy zespół, który zgłosi udział w grze, otrzyma od organizatora Kartę do Gry 

 z instrukcjami oraz identyfikator.  

13. Zadania będą podawane na trasie Gry. Zespół nie może się rozdzielić. Uczestnicy gry 

na trasie udzielają odpowiedzi po okazaniu Karty do Gry i identyfikatora.  

14. Za każde poprawnie wykonane zadanie będą przyznawane punkty w postaci znaczków.  

15. Drużyna z największą ilością punktów wygrywa. Premiowany będzie czas. 

16. Na trasie Gry wolno poruszać się wyłącznie pieszo.  

17. Każde naruszenie Regulaminu Gry może powodować dyskwalifikację. 

18. Organizator nie zapewnia opieki medycznej osobom uczestniczącym w Grze. Gra toczy 

się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy proszeni są o zachowanie szczególnej 

ostrożności.  

19. Poprzez zgłoszenie do udziału oraz złożenie pisemnej zgody na udział dziecka w Grze 

rodzic wyraża zgodę na:  

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, 

- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.), 

- opublikowanie na łamach prasy, w mediach oraz na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie oraz innych podmiotów 

związanych z organizacją Gry informacji, zdjęć oraz nagrań z Gry.  

20. Na zakończenie Gry nastąpi podliczenie punktów, wyłonienie zwycięzców, wręczenie 

pamiątkowych dyplomów i nagród.  

 

Uwagi końcowe:  

 

1. Zalecane wygodne obuwie, strój stosowny do pogody. 

2. Regulamin, druki zgłoszeniowe oraz materiały są także do pobrania na stronie 

internetowej: https://spjastkow.wordpress.com, w sekcji aktualności, w zakładce Gra 

Miejska „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego - w 100 rocznicę odzyskania 

niepodległości” 

3. Zapraszamy do rywalizacji. Mamy nadzieje, iż udział w Grze będzie inspirującym 

doświadczeniem edukacyjnym dla uczniów. 
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