REGULAMIN GRY TERENOWEJ „W POSZUKIWANIU INWESTYCJI UE”
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra odbywa się w terminie od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.
2. Gra organizowana jest przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, Radnych Rady
Miejskiej w Głuszycy oraz Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy.
3. Gra przebiegać będzie na terenie Gminy Głuszyca.
4. Gra jest adresowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - mieszkańców Gminy
Głuszyca.
5. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w grze jest
bezpłatny.
6. Celem Gry:
•
•
•
•
•

upowszechnianie wiedzy o Gminie Głuszyca,
upowszechnienie wiedzy o inwestycjach dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej na ternie Gminy Głuszyca,
promocja Gminy Głuszyca,
zachęta do rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu w czasie ferii zimowych,
uatrakcyjnienie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od obowiązków szkolnych.

II. PRZEBIEG GRY TERENOWEJ
1. Każdy uczestnik ma za zadanie:
• odnaleźć, jak najwięcej inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej
w Gminie Głuszyca, oznakowanych tablicami,
• zrobić im zdjęcie,
• krótko opisać ( wskazać cel danej inwestycji i jej rezultat, tj. jak zmieniła życie
mieszkańców)
• wysłać na adres mailowy: instruktorzy@gluszyca.pl z dopiskiem w tytule
maila: KONKURS UE,
• przesłać podpisany formularz zgody na uczestnictwo w grze (załącznik nr 1
do regulaminu).
3. Zdjęcia należy przesyłać skonwertowane i podpisane nazwą inwestycji.
4. Do niniejszego regulaminu dołączone są wskazówki, jakich miejsce trzeba szukać
(załącznik nr 2 i 3 do regulaminu).
5. Uczestnicy, którzy odnajdą jak najwięcej inwestycji, otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe uczestnikom, którzy
poprawnie wskażą jak najwięcej inwestycji ze dofinansowanych ze środków UE na terenie
Gminy Głuszyca.
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych i profilach społecznościowych
Gminy Głuszyca oraz Centrum Kultury-MBP w Głuszycy w terminie do 31.01.2021.

III. PRZEPISY KOŃCOWE
1.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
2. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wyrażenie przesłanie podpisanego formularz
uczestnictwa, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz
podpisują: rodzica lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników gry lub
pełnoletni uczestnicy gry.
4. Udział w grze stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.

