
REGULAMIN WYDARZENIA:  

NIE-GRA MIEJSKA „WOLNOŚĆ PO MOJEMU” 

 

§ 1. ORGANIZATOR i PARTNERZY/PATRONI GRY 

1. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Patronem medialnym wydarzenia jest Twoje Radio 90,3 FM. 

3. Wydarzenie realizowane jest na terenie miasta Stargard w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

2018. 

 

§ 2. UCZESTNICY 

1. W wydarzeniu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna (załącznik do karty 

zgłoszeniowej nr 1). 

3. Kapitanami Drużyn muszą być osoby pełnoletnie.  

4. Uczestnicy zgłaszają swój udział w wydarzeniu drużynowo. Udział wziąć może 15 Drużyn po 

maksymalnie 5 osób. Każda z Drużyn zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i 

wyłonić Kapitana Drużyny. 

5. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są e-mailowo (j.fijalkowska@muzeum-stargard.pl) lub 

osobiście w siedzibie Organizatora. 

6. Uczestnik powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w wydarzeniu. 

7. Organizator nie zapewnia opieki medycznej uczestnikom. 

8.  Wydarzenie 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. 

9. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić respektowanie jego 

postanowień (Załącznik nr 2). 

 

§ 3. ZASADY GRY 

1. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w niedzielę, 16 września 2018 r. na terenie Stargardu w 

godzinach od 11:00 do 17:00. 

2. Wydarzenie „nie-gra” polega na tym, że Drużyny po krótkim spotkaniu-odprawie z Organizatorem 

w Bastei kierują się do centrum miasta i zbierają materiały do pracy końcowej pt. „Wolność po 

mojemu”.  

3. Organizator wręczy wszystkim Drużynom mapy, na których zaznaczone będą punkty z „kołami 

ratunkowymi” – materiałami pomocniczymi naprowadzającymi i sugerującymi możliwe rozwiązania 
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„aspektów wolności”. Z materiałów będą mogły korzystać wszystkie Drużyny w dowolnym 

momencie. 

4. Drużyny mogą w każdym momencie, przed i w trakcie „nie-gry” konsultować się z 

koordynatorkami – Joanną Fijałkowską i Patrycją Jakubiak – osobiście w Bastei przez cały czas 

trwania wydarzenia oraz telefonicznie pod nr 602-396-612 lub 91-577-18-85. Konsultacje 

zgłoszonych Drużyn możliwe są również przed wydarzeniem w dn. 11-14.09.2018 r. 

5. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w Bastei w salce edukacyjnej. Drużyny zostaną 

wprowadzone do wydarzenia po czym otrzymają wskazówki i wyruszą na „poszukiwania aspektów 

wolności”.  

6. W trakcie spaceru Drużyny będą zbierać pomysły i materiał na pracę końcową, która w dowolnej 

formie będzie musiała zobrazować pojęcie wybranej przez Drużynę wolności. Praca końcowa może 

być w formie pracy plastycznej (rzeźba, plakat, obraz etc.), audiowizualnej (film, nagranie 

dźwiękowe, prezentacja) lub prezentacji osobistej (taniec, śpiew, przemówienie, scena aktorska itp.). 

7. Drużyny zobowiązane są do powrotu do Bastei przed godziną 14:00. Do godziny 15:00, w salce 

edukacyjnej w Bastei, Drużyny będą mogły dokończyć swoją pracę i przygotować się do prezentacji. 

Organizator zapewni wszystkim Drużynom miejsce, materiały plastyczne oraz nośniki audio i wideo 

na czas prezentacji. 

8. Prezentacje będą eksponowane na 15 stanowiskach w parku Piastowskim (w razie niepogody w 

holu Bastei) ogólnodostępnych dla mieszkańców Stargardu. Ponadto dla każdej prezentacji 

utworzony zostanie post w internecie na profilu www.facebook.com/MuzeumStargard oraz 

www.instagram.com/mahart. 

9. Prezentacje będą oceniane przez mieszkańców Stargardu – osobiście przy pomocy głosów 

papierowych oraz w internecie za pomocą „polubień” na Facebooku i „serduszek” na Instagramie. 

Głosowanie trwa do godziny 17:00. 

10. O godz. 17:00 zbiera się jury złożone z przedstawicieli Organizatora i zlicza głosy. Prezentacja z 

największą liczbą głosów otrzyma pierwsze miejsce. Organizator przyzna 3 nagrody główne (1, 2 i 3 

miejsce) oraz 12 nagród pocieszenia. 

11. Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród nastąpi o godzinie 17:30 w Bastei. 

12. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagród w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora MAH przy Rynku 

Staromiejskim 2-4 w Stargardzie oraz na stronie www.muzeum-stargard.pl. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a 

także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 


