
Regulamin gry miejskiej „Italiano vero” 

 

§1 Organizatorzy i partnerzy/patroni Gry 

1. Organizatorem gry miejskiej „Italiano vero” (zwanej dalej „Grą”) realizowanej na terenie 

miasta Krakowa jest Koło Naukowe Italianistów wraz z Opiekunem Koła, Dyrektorem 

Instytutu Filologii Romańskiej oraz sympatykami Koła. 

2. Partnerem Gry jest Miasto Kraków.  

3. Fundatorami nagród  w Grze są: Caffe’ Antonio, firma Witek’s, włoskie delikatesy 

internetowe Mantini, Spaghetteria, Kino Pod Baranami, Księgarnia językowa Italicus, 

Wydawnictwo i Biuro Tłumaczeń Femis. 

4. Patronami Gry są: Societa’ Dante Alighieri Katowice, portal www.dlastudenta.pl; portal 

www.krakowzaprasza.eu; Fundacja Promocji Kultury; portal www.infokrk.pl. 

5. Przez organizację gry rozumie się grę terenową, polegającą na zaaranżowaniu szeregu 

atrakcji tematycznych na terenie miasta Krakowa. 

§2 Uczestnicy Gry 

1. Uczestnikami Gry mogą być studenci uczelni wyższych, uczniowie szkół średnich, grupy 

znajomych, rodziny.  

2. Organizator nie ogranicza wieku gracza. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą 

posiadać na to pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Uczestnik powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizator 

nie zapewnia opieki medycznej Graczom. 

4. Uczestnicy grają w zespołach (zwanych dalej „Zespół”). Warunkiem udziału w Grze jest 

rejestracja Zespołu liczącego 2-4 Uczestników. 

5. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Uczestnicy zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników 

niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 

6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry; 

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Gry; 

c) opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie Organizatora i fanpage’u Gry 

wizerunku uczestnika. 

7. W Grze może wziąć udział łącznie nie więcej niż 50 Uczestników. O zakwalifikowaniu do 

udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów. 

8. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od dnia  4 maja 2014 r. od godz. 00:01 do dnia 9 maja 

2014 r. do godz. 20:00. 

9. Zespół zgłaszając się do Gry musi przesłać wiadomość e-mail (na adres 

gra.italianovero@gmail.com) zawierającą imiona i nazwiska członków Zespołu, telefon 

kontaktowy oraz nazwę Zespołu.   

10. Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry. Zgłoszenie jest 

ważne jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail. 



11. Udział w grze jest bezpłatny. 

§3 Zasady gry 

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 10 maja 2014 r. w Krakowie w godz. 11:00 – 15:45. 

2. Gra osnuta jest na fabule dostępnej na blogu Organizatora pod adresem 

www.koloitalianistowuj.wordpress.com. 

3. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni miejskiej Punktów Zadań (zwane dalej „PZ”), na 

których będą obecni animatorzy. PZ można odnaleźć przy pomocy mapy będącej częścią 

zestawu startowego lub rozwiązując zagadki z Karty Gry. Na każdym PZ Zespół otrzymuje od 

animatora zadanie do rozwiązania.  

4. Przed rozpoczęciem Gry każdy Zespół otrzyma zestaw startowy zawierający m.in. Kartę Gry 

(zwaną dalej „KG”), mapę, opaski na rękę w kolorach włoskiej flagi. Gra rozpocznie się po 

wydaniu zestawów startowych wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom i po oficjalnym 

ogłoszeniu przez Organizatora startu Gry. Miejsce startu zostanie podane Uczestnikom drogą 

mailową. 

5. Gra rozstrzygana jest w kategorii drużynowej. 

6. Do rozwiązania zadań na PZ będą dopuszczeni tylko Uczestnicy z opaskami na rękach. Zespoły 

wykonują zadania w pełnym i niezmienionym składzie. 

7. Gra kończy się 10 maja 2014 r. o godz. 15:45. Do godz. 14:45 Zespoły zobowiązane są oddać 

KG na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z odjęciem odpowiedniej 

ilości punktów Zespołowi wg klucza: 1 minuta spóźnienia = 1 punkt karny. Oddanie KG na 

mecie Gry jest równoznaczne z zakończeniem Gry przez Zespół. Lokalizacja mety zostanie 

podana Uczestnikom na starcie Gry. 

8. Uczestnicy będą mogli rozpoznać animatora/budynek-siedzibę zadania po znajdującym się w 

jego pobliżu obrazku pełnej pizzy. Obrazki kawałków pizzy będą sugerować Uczestnikom 

zbliżanie się do PZ wg klucza im więcej trójkątów pizzy (aż do całego placka), tym bliżej PZ. 

9. Organizator nie określa, z jakich rodzajów pomocy naukowych może korzystać Gracz podczas 

wykonywania zadań. 

10. W razie dotarcia na PZ, przy którym obecny jest inny Zespół, Uczestnicy muszą poczekać na 

swoją kolej.  

11. Na każdym PZ Uczestnicy mogą poprosić animatora o wskazówkę do zadania dodatkowego 

(w formie pisemnej). Nie w każdym PZ znajduje się taka wskazówka.  

12. Po obszarze gry Uczestnicy poruszają się pieszo. Nie jest dozwolone korzystanie z rowerów, 

samochodów, skuterów i innych pojazdów (w tym komunikacji miejskiej). W przypadku 

naruszenia tych zasad Zespół może zostać zdyskwalifikowany z dalszego udziału w Grze. 

13. W każdym PZ, przed otrzymaniem zadania, Zespół musi okazać animatorowi KG. W każdym 

PZ liczba Uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą Uczestników oznaczoną na KG. 

W razie niezgodności Zespół nie będzie mógł przystąpić do wykonywania zadania. 

14. Odbierając KG, Zespół (a więc wszyscy jego członkowie) zgadza się na warunki Gry i 

potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem. 

15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 

fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym 

momencie gry Organizator ma prawo odebrania Zespołowi KG i wykluczenia go z Gry. Decyzja 

Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 



 
§4 Punktacja  

1. Uczestnicy za każde rozwiązane na PZ zadanie tzw. zadanie główne mogą otrzymać od 1 do 5 

punktów w zależności od poprawności swoich działań.  

2. Poza zadaniami z PZ Uczestnicy mogą rozwiązać zadania dodatkowe. Mogą one zostać 

wykonane bez pomocy animatorów, a każde z nich warte jest 2 punkty. 

3. Podczas wykonywania zadań głównych Zespoły otrzymują fragmenty hasła końcowego Gry 

wg reguły jeden fragment za jedno zadanie. Warunkiem otrzymania fragmentu hasła jest 

rozwiązanie zadania i otrzymanie za nie co najmniej 1 punktu. Zebranie całego hasła Gry jest 

premiowane dodatkowymi 2 punktami. Do hasła przypisana jest również zagadka warta 5 

punktów, którą Uczestnicy mogą rozwiązać w momencie oddawania KG na punkcie 

zakończenia Gry. 

4. Do każdego zadania można przystąpić tylko jeden raz. 

5. Decyzja animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna. 

§5 Warunki ukończenia Gry 

1. Warunkiem ukończenia Gry/przyjęcia KG przez Organizatora i wzięcia udziału w zliczaniu 

punktów jest odwiedzenie co najmniej 3 PZ oraz dostarczenie KG do godziny 14:45, 10 maja 

2014 r. do punktu zakończenia Gry. 

2. Zespół zostanie zdyskwalifikowany (KG nie zostanie przyjęta i nie weźmie udziału w zliczaniu 

punktów), a tym samym Uczestnicy utracą możliwość zdobycia jednej z nagród w 

następujących przypadkach: 

a) KG zostanie dostarczona do punkt zakończenia Gry po godz. 15:45, 10 maja 2014 r.; 

b) Zespół zgubi KG; 

c) KG ulegnie zniszczeniu na tyle poważnemu, że wykluczy to możliwość jej odczytania i 

zliczenia punktów; 

d) Zespół dostarczy KG z innym numerem, niż ten, który został przypisany do niego w chwili 

wydawania KG; 

e) Zespół dostarczy KG bez odpowiednich oznaczeń lub zajdzie podejrzenie, że KG nie jest 

oryginalna (została skopiowana lub podrobiona inną metodą); 

f) Uczestnik naruszy Regulamin Gry, złamie zasady fair play, utrudni Grę innym Uczestnikom. 

3. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Zespołu jest ostateczna. 

4. Wygrywa Zespół, który jako pierwszy zakończy Grę z największą łączną liczbą punktów. W 

przypadku, gdy więcej niż jeden Zespół uzyska największą liczbę punktów rozstrzygająca jest 

godzina oddania KG (wygrywa najszybszy Zespół). Zasada ta odnosi się także do wszystkich 

innych nagradzanych miejsc.   

5. Drugie, trzecie i czwarte miejsce zajmą Zespoły, które odpowiednio jako drugi, trzeci i 

czwarty zakończą Grę z największą łączną liczbą punktów. 

§6 Nagrody 

1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2014 r. nie później niż o godz. 

15:45 w punkcie zakończenia Gry 

2. Przewiduje się pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. 



3. Zwycięski Zespół otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa 

Jacka Majchrowskiego. Zespoły, które zajmą kolejne miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

i/lub w formie bonów na produkty/usługi zapewnione przez Fundatorów Gry.  

4. Warunkiem odbioru nagród jest: 

a) okazanie do wglądu dowodu tożsamości (własnego lub – w przypadku graczy 

niepełnoletnich - przybycie z opiekunem prawnym); 

b) pisemne potwierdzenie odbioru nagrody. 

5. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na 

inną nagrodę.  

§7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu na stronie www.koloitalianistowuj.wordpress.com. 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także 

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry z ważnych 

przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą (e-mail, sms lub tel.). 
W takim wypadku uczestnikom nie przysługują roszczenia związane ze zmianą planowanego 
przebiegu Gry. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. 
 

 

 


