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Regulamin gry miejskiej „Tajemnice Cedyni”
1. Organizator:
Gmina Cedynia we współpracy z Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, w ramach
projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia –
Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.
2. Uczestnicy:
1) zespoły liczące od 2 do 4 osób, złożone z mieszkańców gminy Cedynia, dorośli i młodzież,
rodziny i grupy przyjaciół, znajomych, a także zespoły zorganizowane przez szkoły lub inne
instytucje;
2) dzieci i młodzież do 16 roku życia uczestniczyć mogą w grze jedynie za zgodą
rodziców/prawnych opiekunów lub pod opieką osoby dorosłej.
3. Termin i czas trwania:
1) gra rozpoczyna się 25 maja 2017 roku o godzinie 16.00 ;
2) uczestnicy spotykają się z organizatorami na odprawie przy budynku Muzeum
Regionalnego w Cedyni, plac Wolności 4 („kawiarenka sąsiedzka”);
3) gra przewidziana jest do godziny 17.30;
4) zakończenie, ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 18.00.
4. Materiały:
Każda z grup biorących udział w grze otrzyma kopertę z materiałami niezbędnymi
do ukończenia gry, która zawiera:
a) karty z opisami zadań;
b) plan miasta z naniesionymi obiektami, które należy odszukać podczas gry;
c) kartę odpowiedzi, na której należy notować odpowiedzi i zdobyte informacje.
5. Zasady i przebieg gry:
1) na przejście całej trasy oraz wykonanie zadań każda grupa ma 75 min.;
2) do rozwiązania poszczególnych zadań nie jest potrzebna szczegółowa wiedza dotycząca
historii miasta i jego zabytków. Wystarczy spostrzegawczość, umiejętność logicznego
myślenia oraz kojarzenia faktów;
3) wszystkie zadania wymagają zlokalizowania przedstawionych w nich obiektó na podstawie
ilustracji, podpowiedzi w tytułach zadań, podpowiedzi opisowych oraz zawartych na mapie.
Dopuszczalne jest zasięganie informacji u spotkanych podczas gry mieszkańców Cedyni;
4) odpowiedzi na poszczególne pytania ujęte w zadaniach należy nanieść na kartę
odpowiedzi;
5) każdy zespół powinien mieć ze sobą: notes, długopis, wygodne buty, dobry nastrój, dużo
energii i optymizmu.
6. Punktacja:
1) za każde rozwiązane zadanie grupa otrzymuje od 1 do 3 punktów;
2) za każde 5 min. przekroczenia czasu regulaminowego, zostanie odjęty 1 pkt od punktacji
ogólnej.
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7. Wyłonienie zwycięzcy i nagrody:
1) grę wygrywa zespół, który uzyska największą liczbę punktów za wszystkie zadania gry;
2) zwycięski zespół otrzyma nagrodę;
3) pozostali uczestnicy gry otrzymają upominki.
8. Zgłoszenie uczestnictwa:
1) zgłoszenia przyjmuje Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni, pl. Wolności 4 (budynek
Muzeum Regionalnego);
2) zgłaszać można się osobiście w biurze Centrum Promocji i Turystyki lub telefonicznie
nr tel. 91 469 30 41;
3) termin przyjmowania zgłoszeń - 24 maja 2017 r.

