
Gra Miejska – AKCJE WAKACJE 2020 

Gra Miejska czyli rodzaj zabawy turniejowej organizowanej już 

kilkukrotnie przez CAK-Zamek doczekała się kolejnej odsłony. Tym razem 

zmieniamy znaną z wcześniejszych edycji formułę, rezygnując niestety 

z bezsprzecznej przyjemności bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, 

odmładzając wiek zawodników oraz znacznie wydłużając czas trwania gry. 

Tworząc zadania chcemy wyciągnąć młodych ludzi z domów, 

namawiając na spacer po naszym pięknym mieście, oraz dać im okazję do 

poznania fragmentów jego historii i współczesności naszego grodu. 

 

Regulamin 

1. Uczestnictwo  

- do udziału w konkursie mogą przystąpić dzieci oraz młodzież szkolna od 9 do 

18 roku życia  

- uczestnicy nie ponoszą, żadnych kosztów zabawy 

- uczestnicy biorący udział w konkursie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, 

powinni dostarczyć do sekretariatu CAK Zamek (w dniu wysłania pierwszej 

odpowiedzi) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgody na 

udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celu codziennej 

publikacji klasyfikacji oraz ogłoszenia zwycięzców konkursu. Oświadczenie 

można wypełnić na miejscu w zamku lub pobrać tutaj:  

https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/zgoda-i-

oświadczenie-dot-danych-osobowych-cak-Akcje-Wakacje-2020-gra-miejska.pdf   

 2. Formuła zmagań 

- codziennie o 09.00 rano od poniedziałku 06 lipca do piątku 10 lipca na profilu 

facebookowym CAK Zamek (https://www.facebook.com/CAKZamek/) będą pojawiały 

zadania do wykonania polegające na odnalezieniu na terenie naszego miasta 

konkretnych miejsc i obiektów (najczęściej użyteczności publicznej), zrobieniu 

sobie na ich tle tzw. selfie i przesłanie go komunikatorem WhatsApp na nasz 

numer 794402351  

- za bezpieczeństwo uczestników w trakcie wykonywania zadań biorą 

odpowiedzialność rodzice/opiekunowie prawni 

https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/zgoda-i-oświadczenie-dot-danych-osobowych-cak-Akcje-Wakacje-2020-gra-miejska.pdf
https://zamek.krosnoodrzanskie.pl/wp-content/uploads/2020/07/zgoda-i-oświadczenie-dot-danych-osobowych-cak-Akcje-Wakacje-2020-gra-miejska.pdf
https://www.facebook.com/CAKZamek/


- ilość lokalizacji do sfotografowania może być każdego dnia inna i dotyczyć 

obiektów istniejących współcześnie lub też miejsc, w których obiekty te 

znajdowały się w przeszłości 

- przyznawanie punktów będzie odbywało się dwutorowo: część punktów 

można będzie zdobyć za szybkość wykonania zadania – a część za jego 

dokładność 

- punkty za szybkość wykonania zadania będą przyznawane jedynie 

uczestnikom wypełniającym podane wcześniej minimum 

- uczestnik podający najwcześniej odpowiedź otrzyma 10 punktów, następny 9, 

następny 8… i w końcu 10 osoba otrzyma 1 punkt – pozostali uczestnicy 

otrzymują punkty jedynie za ilość zaliczonych selfie 

- w klasyfikacji końcowej liczą się punkty zsumowane z całego okresu zabawy 

-  dla osób, które uzyskają największą ilość punktów przyznane zostaną trzy 

równorzędne pierwsze miejsca, za zajęcie których zwycięzcy otrzymają bony 

podarunkowe na kwotę 100 zł do realizacji w salonie Media Expert w Krośnie 

Odrzańskim 

- każdego ranka obok zadań na dzień bieżący będzie można sprawdzić 

uaktualniony ranking z dni poprzednich 

- wyniki zabawy i nazwiska zwycięzców będzie można znaleźć na naszym 

facebooku 13 lipca 2020 roku o godzinie 09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


