
           Regulamin międzyszkolnej gry miejskiej przeprowadzonej 

                         w ramach obchodów 740-lecia miasta Kęty 

 

 

1.Oranizatorzy 

Organizatorem gry miejskiej przeprowadzonej w ramach obchodów 740-lecia miasta Kęty, 

zwanej dalej „grą miejską”, jest Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących                 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach oraz Dom Kultury w Kętach.                                                                                                   

Patronat nad grą objął Burmistrz Gminy Kęty. 

 

2.Uczestnicy 

W grze miejskiej mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

znajdujących się na terenie miasta Kęty. 

3.Cel imprezy 

Celem gry miejskiej jest upamiętnienie 740-lat i promocja miasta Kęty. 

4.Przygotowanie do gry miejskiej. 

Opiekun (nauczyciel z danej szkoły, biorący udział w grze miejskiej) wybiera 2-ch uczniów 

(instruktorów gry) do udziału w warsztatach historycznych przeprowadzonych                          

w dniu 11.04 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.     

Udział w warsztatach jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa szkoły w grze miejskiej.  

W zgłoszonych szkołach członków patrolu (uczestnicy warsztatów plus dwie osoby) wyłania 

się spośród zainteresowanych uczniów. 

5.Zasady uczestnictwa w grze 

a. Uczestnicy gry miejskiej muszą przebyć trasę pomiędzy zaznaczonymi punktami 

kontrolnymi według kolejności wskazanej przez Organizatora. 

b. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania zadań i/lub odpowiedzi na pytania w kartach 

przypisanych do każdego punktu na trasie. 

c. Karty zadań odpowiednio oznakowane graficznie dostępne będą w punktach zaznaczonych 

na mapie. 

d. Niezależnie od czasu wyjścia patrolu górną granicę przyjścia na metę określa Organizator. 

Czas przebycia trasy liczy się od momentu startu do przybycia na miejsce zakończenia gry – 

metę. 

e. Uczestnicy otrzymają instrukcje dotyczące przebiegu gry na starcie. 



 

 

6.Termin i miejsce imprezy 

22 kwiecień 2017 r. 

Gra miejska w godzinach 8.30 – 12.00.      

Biuro i start imprezy – Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty 

Meta – boisko szkolne w Powiatowym Zespole nr 11 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 2  

7.Program imprezy (22.IV 2107 r.) 

Godz. 8.30 zbiórka patroli pod Domem Kultury w Kętach 

Ok. 12.00 przybycie na metę, ogłoszenie wyników ok. godz. 13.00 

8.Trasa gry miejskiej 

Teren miasta Kęty, dokładne wytyczne na starcie gry. 

9.Sędziowanie 

O miejscu zajętym przez patrol decyduje suma punktów zdobytych podczas gry.                      

W komisji liczącej punkty zasiadać będą przedstawiciele Domu Kultury w Kętach, Urzędu 

Gminy w Kętach i Powiatowego Zespołu nr 11 w Kętach. 

10.Zgłoszenia 

Do 07.04 2107 – zgłoszenia udziału szkoły w przedsięwzięciu, zgłoszenia instruktorów 

(uczniów na zajęcia w muzeum), zgłoszenia imienne członków patrolu i opiekuna z ramienia 

szkoły na adres mailowy PZ nr 11:  sekretariat@wyspian.pl 

11.Wymagania związane z udziałem w grze miejskiej 

Opiekun gry oraz jeden z uczestników patrolu musi posiadać sprawny telefon i udostępnić 

jego numer Organizatorowi na czas gry (do kontaktu w terenie). 

12.Nagrody (ufundowane przez Urząd Gminy w Kętach) zostaną przyznane indywidualnym 

uczestnikom i szkołom. 

13.Podsumowanie imprezy i ogłoszenie wyników odbędzie się na boisku PZ nr 11                  

ok. godz. 13.00 

14.Uwagi końcowe 

a. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

b. osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze miejskiej muszą okazać na starcie pisemną 

zgodę na udział w imprezie podpisana przez rodzica. 
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