
Polowanie na wielkanocne pisanki – gra terenowa dla dzieci 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

1.  I  edycja  Gry  Terenowej  Polowanie  na  wielkanocne  pisanki przeznaczona  jest  do dzieci
w wieku przedszkolnym oraz z klas I-IV szkół podstawowych.

2. Udział w grze może wziąć maksymalnie 25 uczestników (1 dziecko lub drużyna składająca się z
maksymalnie 2 dzieci plus opiekun) za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Do jednego
koszyczka zbierać może max. dwójka dzieci.

3. Gra odbędzie się 31 marca 2023 o godz. 16:00 w parku przy Miejskim Centrum Kultury im.
Mariana Szafrańskiego.
W przypadku złych warunków atmosferycznych gra może zostać przesunięta na inny termin. 

4. Gra Terenowa organizowana jest przez Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego
pod patronatem Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. 

5. Udział w grze jest bezpłatny. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

1. Cel gry jest jeden - żeby dzieci miały okazję do fajnej zabawy z rówieśnikami w klimacie Świąt
Wielkanocnych.

2. Warunki udziału w Grze:
- zgłoszenia dzieci do udział u w grze przyjmowane są do 27 marca 2023 r. w godz. 8:00 - 16:00 w
Miejskim  Centrum  Kultury  im.  Mariana  Szafrańskiego  lub  na  e-mail
konkursy@mckaleksandrowkujawski.pl  . Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są po wypełnieniu karty zgłoszeniowej. Brak wypełnionej karty powoduje
skreślenie z listy uczestników. Kartę można przynieść najpóźniej w dniu gry (przed rozpoczęciem).
-  dzieci biorące udział w grze muszą posiadać własny koszyczek lub wiaderko do którego będą
zbierać pisanki.
- uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie podczas
gry odpowiadają rodzice/opiekunowie.  Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności
podczas gry.
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zaginione w trakcie imprezy.
-  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  opublikowanie  swojego  wizerunku  oraz  dzieci  na  stronach
internetowych, publikacjach, informacjach medialnych i społecznościowych na potrzeby realizacji i
promocji gry terenowej.

III Przebieg gry:
1. Gra odbędzie się w parku przy Miejskim Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego (teren
parku, plac zabaw, teren koło MCK). Zabawa terenowa nie obejmuje terenu parku przy Centrum
Kształcenia Praktycznego (Ogrodnik) oraz dawnego boiska i terenów zielonych przy piramidzie. 
2. Dzieci/drużyna pod opieką rodziców szukają ukrytych na terenie parku pisanek wielkanocnych. 
- Wygrywają dziecko lub drużyna, którzy jako pierwsi uzbierają 20 pisanek.
Dla II i III miejsca przewidziane są drobne upominki. Dzieci którym nie uda się odnaleźć jajek lub
nie  zbiorą  ich  najwięcej  jako  pierwsi,  nie  muszą  się  martwić.  Przygotujemy  dla  wszystkich
uczestników słodkie niespodzianki, by żaden maluch nie czuł się pokrzywdzony.



-  Uwaga!!!  Pisanki  mogą zbierać wyłącznie dzieci.  Osoby dorosłe  stanowią jedynie opiekę dla
dzieci i nie mogą brać czynnego udziału w grze. 

3. Uczestnicy po zebraniu pisanek zgłaszają się do Miejskiego Centrum Kultury (recepcja), gdzie
organizator liczy zebrane pisanki. W koszyku mogą znajdować się wyłącznie pisanki przygotowane
przez organizatorów. Pisanki, bez oznaczeń organizatora nie będą brane pod uwagę. Po wyłonieniu
zwycięzców organizator  powiadomi  pozostałych  uczestników zabawy o  tym fakcie.  Zwycięzca
otrzyma nagrodę podczas Wielkanocnych Aleksandrowskich Spotkań z Pasją.

 


