Toruń, 2 listopada 2018
WIZYTY U LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW
W KONWENCJI GRY MIEJSKIEJ
REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wizyty u lokalnych rzemieślników w konwencji gry miejskiej zwane dalej „Wizytami”
organizowane są przez Gminę Miasta Toruń - Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz Fundację
YouHaveIt, zwaną dalej Organizatorem.
§2
CZAS
Wizyty zostaną przeprowadzone w dniach 15 i 16 listopada 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00,
na terenie miasta Torunia.
§3
CEL
1. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży działalności lokalnych przedsiębiorców,
poprzez zorganizowanie Wizyt u wybranych rzemieślników z obszaru Zespołu Staromiejskiego
w Toruniu, w konwencji gry miejskiej.
2. Wizyty mają na celu przedstawienie pracy toruńskich rzemieślników oraz prezentację
przykładów dobrych praktyk i pomysłów, którymi lokalni przedsiębiorcy mogą się podzielić
w kontekście swojej działalności z uczestnikami.
3. Celem gry miejskiej jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej drużyny.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wizyty przeznaczone są dla uczniów szkół branżowych i technicznych.
2. W Wizytach może uczestniczyć osiem grup składających się z dziesięciu uczniów i dorosłego
opiekuna (z jednej szkoły jedna grupa).
3. Warunkiem uczestnictwa w Wizytach jest wypełnienie zgłoszenia grupy (załącznik nr 1
do Regulaminu) i wysłanie go do dnia 13.11.2018 r. na adres wizytaumistrza@gmail.com
oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Liczba uczestników Wizyt jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu grup decyduje kolejność wysłanych zgłoszeń, a zakwalifikowane grupy
zostaną o nim poinformowane telefoniczne i mailowo.
4. Udział w Wizytach jest bezpłatny.
§5
PRZEBIEG WIZYT
1. Uczestnicy po wprowadzeniu w temat Wizyt dostają: mapę i kartę gry z instrukcjami
(w formie RPG).

2. Zadaniem uczestników Wizyt jest wysłuchanie mini wykładu rzemieślnika dotyczącego
jego działalności oraz wykonywanie w miejscach Wizyt zadań/warsztatów/zagadek, które oceniają
sami rzemieślnicy w skali 1-6.
3. Grupa/drużyna, która zbierze najwięcej punktów wygrywa.
4. W ramach Wizyt używane będą telefony komórkowe z możliwością robienia zdjęć i dostępem
do internetu.
5. Wizyty toczą się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
6. Pula nagród przewidzianych dla zwycięzców wynosi 1000,00 zł.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej www.youhaveit.pl
oraz www.torun.direct.
2. W kwestiach dotyczących Wizyt, nieprzewidzianych w ramach niniejszego Regulaminu,
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych
przyczyn.

kontakt do koordynatorów Wizyt:
Dorota Schreiber – 531 441 099
Katarzyna Kowalewska – 601 170 847
Natalia Wiśniewska – 733 333 510

