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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 12/2022 

Dyrektora GOK „Promyk” 

z dnia 05.09.2022 roku.   

Regulamin  

Filmowej Rodzinnej Gry Terenowej „Piraci z Karaibów” 

 

§ 1 

 
Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą w Bystrej, ul. J. Fałata 2k, zwany dalej 

Organizatorem, w dniu 18 września 2022 w ramach VII Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego 

„Promyk Kina” – „Trzy Oblicza Kina” organizuje Filmową Rodzinną Grę Terenową „Piraci z 

Karaibów”, zwaną dalej Grą przygotowaną przez Klub Młodego Filmowca (KMF), 

prowadzonego przez Angelikę Pawluk, działający w strukturach GOK „Promyk”. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Udział w grze jest bezpłatny. 

2. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, zalecamy wykupienie we 

własnym zakresie ubezpieczenia NW. 

3. Podczas gry terenowej będą wykonywane zdjęcia w celach archiwalnych i 

marketingowych. 

4. W razie niepogody Gra zostanie przełożona na inny termin. 

 

§ 3 

Cel gry 

 

1. Filmowa Gra Terenowa ma za zadanie promocję Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego, 

integrację rodzin, zaprezentowanie wiedzy filmowej uczestników oraz ukończenie gry 

z jak najlepszym wynikiem oraz zaangażowanie młodzieży należącej do  KMF. 

 

§ 4 

Harmonogram 

 

1. Termin gry to 18.09.22, od godz. od 10:00, zakończenie planowane jest na godz. 12:00. 

2. Rodziny będą rozpoczynały grę w odstępach co 15 minut, o dokładnej godzinie startu 

będą informowane podczas zapisów.  

3. Ogłoszenie wyników Gry Terenowej odbędzie się dnia 18 września zaraz po 

ukończeniu gry przez wszystkich zgłoszonych uczestników. 
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4. W razie niepogody zostanie wyznaczony inny termin gry, o czym uczestnicy zostaną 

poinformowani wiadomością sms w dzień gry do godziny 9:00. 

 

§ 5 

Zasady udziału w grze 

 

1. Uczestnikami Gry mogą być całe rodziny niezależnie od wieku ich członków, musi być 

przynajmniej 1 osoba dorosła, pod opieką której będą znajdowały się osoby 

niepełnoletnie z jej rodziny.  

2. Przewidziana ilość miejsc to minimum 3 rodziny a maksymalnie 8 rodzin - decyduje 

kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają mieszkańcy Gminy Wilkowice. 

3. Przedstawiciel rodziny zgłasza chęć uczestnictwa w grze do dnia 15.09.2022 roku w 

biurze administracji GOK „Promyk” lub telefonicznie 33 817 07 73. 

4. Przedstawiciel rodziny wypełnia kartę uczestnictwa rodziny w grze, stanowiącej 

Załączniki do niniejszego regulaminu.  

5. Kartę uczestnictwa i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”  (Bystra, ul. J. Fałata 

2k, tel. 33 817 07 73) oraz na stronie internetowej www.gokpromyk.pl 

 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Przewidziano nagrody za udział w grze. Miejsca przydzielone zostaną na podstawie 

ilości punktów zdobytych podczas gry. Podium: I, II i III miejsce przyznane zostaną 

dla kolejno 3 rodzin, które zdobędą największą ilość punktów, w postaci „kryształków”, 

przyznawanych na poszczególnych stacjach za prawidłowość wykonanego zadania. 

Dodatkowo oceniana będzie kreatywność. W razie takiej samej ilości punktów lub 

innych niejasności odbędzie się dogrywka. Podczas dogrywki zostanie zadanych 10 

pytań dotyczących filmu „Piraci z Karaibów”. W zależności od tego ile odpowiedzi 

będzie poprawnych, tyle punktów zdobędą dane rodziny. Na tej podstawie zostaną 

przydzielone kolejno I, II i III miejsce. Organizator przewidział, również nagrody 

pocieszenia dla pozostałych rodzin biorących udział w grze oraz drobne upominki dla 

członków KMF biorących czynny udział w przygotowaniu „Filmowej Rodzinnej Gry 

Terenowej „Piraci z Karaibów”. 

2. Pierwszym ocenianym zadaniem, za które dana rodzina będzie mogła zdobyć 

punkty, jest wymyślenie kreatywnej nazwy swojego pirackiego zespołu (załogi 

statku) oraz przygotowanie swojej pirackiej bandery (technika dowolna). 

3. Ogłoszenie wyników Gry Terenowej odbędzie się dnia 18 września zaraz po 

ukończeniu gry przez wszystkich zgłoszonych uczestników. 

4. Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. 

5. Jeśli uczestnik nie odbierze nagrody do 30 września 2022 roku, przechodzi ona na stan 

GOK „Promyk”. 

 

 

http://www.gokpromyk.pl/
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§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem gry pełnią specjaliści ds. Administracji i Kultury  

GOK „Promyk”: Jagoda Janaszek oraz Paulina Tomaszewska. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady gry.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w każdym czasie, 

bez podania przyczyn, jednak zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych 

przez uczestników.  

 

 


