Toruń, 10 października 2017
GRA MIEJSKA
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
“IGRZYSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Gra miejska "Igrzyska przedsiębiorczości", zwana dalej „Grą Miejską” organizowana jest
przez Gminę Miasta Toruń - Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz Fundację
YouHaveIt, zwaną dalej Organizatorem.
CZAS TRWANIA GRY MIEJSKIEJ.
1. Gra Miejska zostanie przeprowadzona w dniu 25 października 2017 r. w godzinach od 9:00
do 14:00, na terenie miasta Toruń.
2. Rejestracja zakwalifikowanych do gry uczestników odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
Socjalnej Kulturhauz przy ulicy Poniatowskiego 7 w Toruniu (start i meta).
CEL GRY MIEJSKIEJ.
1. Celem Gry Miejskiej jest przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii,
przedsiębiorczości oraz podmiotów ekonomii społecznej poprzez zabawę w formie miejskiej
gry tematycznej, wyłaniającej i nagradzającej najlepszą drużynę, a nadto nagradzającej
wszystkich pozostałych uczestników gry.
WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. Gra Miejska to gra dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. W grze może uczestniczyć osiem grup składających się z pięciu uczniów i dorosłego
opiekuna (z jednej szkoły jedna grup).
3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wypełnienie zgłoszenia grupy (załącznik nr 1 do
Regulaminu) i wysłanie go do dnia 23.10.2017r. na adres
igrzyskaprzedsiebiorczosci2017@gmail.com oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Liczba uczestników gry jest ograniczona. O Zakwalifikowaniu grup decyduje kolejność
wysłanych zgłoszeń, a zakwalifikowane grupy zostaną o nim poinformowane telefoniczne i
mailowo.
4. Udział w grze miejskie jest bezpłatny.
PRZEBIEG GRY MIEJSKIEJ.
1. Zadaniem grup będzie opracowanie we współpracy z ekspertem - przedstawicielem
organizacji pozarządowej - działania projektowego w danym obszarze problemowym: rewitalizacja społeczna – promocja regionu w działalności młodych
organizacji/przedsiębiorców - wsparcie dla seniorów - ochrona środowiska

2. Grupy wcielą się w dwa typy organizacji (NGO i Biznes) i będą opracowywać projekt
poczynając od wstępnej diagnozy społeczności po logistykę działania i ewaluację.
3. W ramach gry używane będą telefony komórkowe z aplikacją do skanowania QRkodów. O
specyfice przygotowania tego narzędzia gry Organizator poinformuje osobiście
zakwalifikowane grupy uczestników.
4. Wygrywa ta grupa, która wykona wszystkie zadania na trasie i zdaniem ekspertów osiągnie
założone rezultaty/wskaźniki w opracowanym przez siebie projekcie.
5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej www.youhaveit.pl
oraz www.torun.direct.
2. W kwestiach dotyczących Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem a
także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do
Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych
przyczyn.
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie dla grup biorących udział w grze.

kontakt: Arkadiusz Wiśniewski – koordynator gry tel. 783 473 489

ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W GRZE MIEJSKIEJ
“IGRZYSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Miejscowość i data:
……………………

DANE SZKOŁY: (prosimy podać nazwę i numer szkoły, adres oraz dane do kontaktu)

DANE GRUPY: (prosimy podać imię i nazwisko oraz maila każdego uczestnika)

DANE OPIEKUNA GRUPY/NAUCZYCIELA: (prosimy podać imię i nazwisko, maila oraz
numer telefonu opiekuna/nauczyciela)

