
 

 

REGULAMIN 

RODZINNEJ GRY TERENOWEJ Z HASTEN 

26.03.2023 r. 

 
1. W grze biorą udział drużyny trzyosobowe. 

2. W każdej drużynie jest co najmniej jedna osoba dorosła. 

3. Gra terenowa organizowana jest przez Academy of Hasten. 

4. Gra odbędzie się na terenie Parku Młocińskiego w Warszawie ( las, polana ). 

5. Udział w grze jest odpłatny – 30 zł za każdego zawodnika 

6. Każda drużyna musi wykonać zadania na wszystkich stacjach, do których trafi dzięki 

wskazówkom umieszczonym na trasie gry. 

7. Każda drużyna otrzyma kartę zadań, na której wpisywane będą punkty i potwierdzenie 

wykonania zadań na stacjach. Karta jest w posiadaniu drużyny przez całą grę -  do 

momentu przekroczenia linii mety. 

8. Drużyny startują w odstępach czasowych – co 1 minutę. Godzina startu zapisywana 

będzie na kartach zadań. 

9. Po przekroczeniu linii mety, sędzia wpisuje godzinę ukończenia gry na kartach zadań. 

10. Każdy zdobyty punkt, zamieniony będzie na 10 sekund, które zostaną odjęte od czasu, 

w którym drużyna pokonała całą trasę gry. 

11. Wygrywa drużyna, która pokona trasę gry w jak najkrótszym czasie ( z 

uwzględnieniem punktów zdobytych za zadania ). 

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku w mediach 

społecznościowych (facebook, instagram) i na stronie internetowej organizatora na 

potrzeby promocji i reklamy eventów. 

13. Zawodnicy biorą udział w grze terenowej na własną odpowiedzialność. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników gry, 

ewentualne kontuzje, które mogą wystąpić podczas pokonywania trasy oraz rzeczy 

osobiste zawodników. 

15. Organizator nie zapewnia kiełbasek i innego prowiantu na ognisko. 

16. Na warsztaty survivalowe należy posiadać własne dopasowane rękawiczki – robocze, 

bawełniane, lub typu  „wampirki”. 

17. Cena 30 zł za osobę obejmuje udział w grze terenowej i w warsztatach survivalowych 

z zakresu rozpalania ogniska. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania eventu, jeśli zgłosi się mniej niż 15 

drużyn. W takiej sytuacji koszty gry zostaną zwrócone drużynom zapisanym, które 

opłaciły swój udział. 

19. Zawodnicy pełnoletni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne oraz nieletnich 

uczestników gry w swoich drużynach. 

20. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu gry. 

21. Oświadczam, że jestem zdrowy i nie ma przeciwskazań lekarskich do aktywności 

fizycznej i mojego udziału w grze terenowej. 

 

PODPIS KAŻDEGO UCZESTNIKA GRY 
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Ja niżej podpisany oświadczam że jako prawny opiekun małoletniego:  

 

………………………………….. 

(Imię i Nazwisko, data urodzenia),  

 

wyrażam zgodę na jego udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Hasten –  

Dzień Wiosny z Hasten 2023  
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