Regulamin gry miejskiej dla gimnazjalistów

„Inwazja Ekonomistów na Grunwald”
Zapraszamy uczniów klas III gimnazjów do udziału w atrakcyjnej imprezie plenerowej „Inwazja
ekonomistów na Grunwald”. Jest to gra miejska - innowacyjna forma propagowania wiedzy
ekonomicznej i kształtowania postawy przedsiębiorczej.
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem Gry Miejskiej jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu,
ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań.
2. Do Gry Miejskiej mogą przystępować inne instytucje w charakterze partnerów i
sponsorów.
§ 2. Cele Gry:
1. Propagowanie wiedzy ekonomicznej a w szczególności podstawowych zadań wybranych
instytucji rynkowych takich jak banki, ZUS, urzędy skarbowe itp. oraz podstawowych
formalności jakie może załatwić obywatel w tych instytucjach.
2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród uczniów klas III gimnazjów.
§ 3. Uczestnicy
1. Uczestnikami gry są uczniowie klas III z poznańskich i podpoznańskich gimnazjów.
2. Uczestnicy biorą udział w Grze w zespołach 3-osobowych. Jeden uczestnik może być
członkiem tylko jednego zespołu.
3. Uczestnik gry nie może posiadać jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
Grze.
4. Zgłoszenia do Gry dokonują nauczyciele upoważnieni dyrekcję gimnazjum drogą
elektroniczną na adres zse@zsepoznan.pl w terminie do 22 marca 2013 r., podając
w zgłoszeniu:
- numer i adres gimnazjum,
- imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za udział uczniów w grze,
- telefon kontaktowy i adres e-mailowy do ww nauczyciela
- proponowany termin warsztatów dla uczestników
5. Liczba zespołów startujących w Grze jest ograniczona do 10. Każdy zespół reprezentuje
inne gimnazjum.
6. O zakwalifikowaniu się do Gry decyduje kolejność zgłoszeń.
7. O zakwalifikowaniu się do Gry gimnazjum i nauczyciel zgłaszający zostaną powiadomieni
pocztą elektroniczną w dniu 25 marca 2013r.
8. Warunkiem udziału w Grze jest przedstawienie przez ucznia zgody rodziców/opiekunów
prawnych (ZAŁ. 1 do Regulaminu). Organizatorzy nie zapewniają podczas gry opieki osób
pełnoletnich.
9. Na życzenie szkoły podczas gry może opiekować się zespołem uczniowskim nauczyciel
wyznaczony przez macierzystą szkołę. Nauczyciel jest tylko obserwatorem i nie można
pomagać zespołowi w wykonywaniu zadań.
10. Dla uczestników Gry nie jest dodatkowo wykupowane przez Organizatora ubezpieczenie
NWW.

§ 4. Przygotowanie do Gry.
1. warunkiem udziału uczniów w Grze jest zorganizowanie w ich macierzystej szkole
warsztatów dotyczących tematyki, którą obejmuje Gra, dla minimum jednej klasy. Wśród
uczniów tej klasy zostaną wybrani członkowie zespołu reprezentujący gimnazjum w Grze.
2. Warsztaty odbędą się terminie 25 marca 2013 r. do 9 maja 2013 r. w terminie
ustalonym przez Organizatora oraz upoważnionego przedstawiciela gimnazjum, w
szkołach macierzystych uczestników Gry.
3. Warsztaty trwają 2 godziny lekcyjne.
4. Warsztaty są prowadzone przez nauczyciela przedmiotów ekonomicznych ZSE.
5. Uczniowie biorący udział w warsztatach otrzymają materiały w formie elektronicznej.
§ 5. Przebieg Gry
1. Gra odbędzie się w dniu 10 maja 2013r. w godz. 10.00-13.00
2. Teren Gry obejmuje obszar ograniczony ulicami: Marcelińską, Bułgarską oraz
Grunwaldzką.
3. Na miejsce Gry zespoły przybywają wraz z opiekunem przydzielonym przez szkołę
macierzystą.
4. Każdy członek zespołu powinien posiadać ważną legitymacje szkolną oraz zgodę
rodziców, o której jest mowa w § 3 p.7
5. W trakcie Gry gracze poruszają się pieszo, bezwzględnie przestrzegając zasad ruchu
drogowego.
6. Gracze mają obowiązek zaliczyć 10 punktów konsultacyjnych, na których będą
rozwiązywać zadania z zagadnień ekonomicznych objętych warsztatami.
7. Szczegóły techniczne dotyczące kolejności zaliczania punktów konsultacyjnych zostaną
podane na spotkaniu w dniu 10 maja 2013 przed rozpoczęciem Gry.
8. Na każdym punkcie konsultacyjnym zespół otrzymuje wskazówkę o sposobie dotarcia na
kolejny punkt konsultacyjny.
9. Podczas rozwiązywania zadań nie można korzystać z żadnych materiałów i pomocy, w
tym telefonów komórkowych.
10. W przypadku naruszenia regulaminu i zasad gry przedstawionych na spotkaniach oraz
zasad fair play (w szczególności utrudnianie gry innym uczestnikom) zespół zostaje
zdyskwalifikowany przez Organizatora
11. Gę wygrywa zespół, który jako pierwszy rozwiąże zadania wyznaczone na punktach
konsultacyjnych i dotrze do mety.
12. Dokumentem potwierdzającym realizacje zadań na punktach konsultacyjnych będzie
karta gracza a za prawidłowe odpowiedzi zespół będzie otrzymywał wynagrodzenie w
„Ekonomikach” – walucie Gry.
13. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden zespół takiej samej liczby punktów
(„Ekonomików”) będzie miała miejsce dogrywka.
14. Ogłoszenie wyników gry nastąpi w siedzibie Organizatora, po przybyciu wszystkich
zespołów na metę.
§ 6. Nagrody
1. Dla drużyn, które zdobędą miejsca I-III przewidziane są nagrody rzeczowe oraz
certyfikaty uczestnictwa
2. Dla pozostałych uczniów przewidziane są certyfikaty uczestnictwa w Grze.
3. Szkoły, z których pochodzą uczniowie otrzymują certyfikat uczestnictwa w Grze.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zsepoznan.pl
2. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do
Organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych
przyczyn.
4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór karty startowej uczestnik i
jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na:
- wzięcie udziału w niniejszej Grze
- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika Gry (zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w zakresie związanym
z udziałem w Grze
- opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej i innych mediach wizerunku
uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

ZAŁĄCZNIK 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ
„INWAZJA EKONOMISTÓW NA GRUNWALD”

................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
.................................................................
.................................................................
(adres zamieszkania)
.................................................................
(telefon kontaktowy do rodziców)

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................., w grze
miejskiej „Inwazja Ekonomistów na Grunwald”, organizowanej przez Zespół Szkół
Ekonomicznych w dniu 10 maja 2013 r.
2. zapoznałem się z regulaminem Gry oraz akceptuję jego postanowienia,
3. brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko w ww Grze.
4. wyrażam zgodę na odbiór przez moje dziecko nagrody, o której jest mowa w Regulaminie
Gry, o ile taka nagroda zostanie mojemu dziecku przyznana
5. wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych oraz w publikacjach prasowych
wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na zasadach, o których jest mowa
w Regulaminie

........................................ dnia ................................
(miejscowość)

........................................
(czytelny podpis)

