
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1. Organizatorem GRY pt. „PRZEZ SIEKIERKI DO WOLNOŚCI” jest Fundacja BO WARTO  
  z siedzibą  przy ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7/U3 w Warszawie. 

 2. GRA jest elementem Projektu pt.: „POWSTANIE WARSZAWSKIE – ZOBACZ TO LOKALNIE!”  
  dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

 3. Ideą przewodnią i zarazem celem gry jest zapoznanie jej uczestników z wybranymi  
  elementami historii Powstania Warszawskiego i jego lokalnymi śladami na terenie Osiedla  
  Siekierki. 

 4. Termin GRY: 4 października 2020 r. w godz. 15.00 – 18.00. 

 5. Uczestnicy: zespoły rodzinne od 1 do 5 osób. Lider zespołu musi mieć ukończone 18 lat. 

 6. Uczestnicy GRY zobowiązani są do podpisania oświadczenia (za osoby niepełnoletnie  
  podpisują ich rodzice lub prawni opiekunowie), że nie mieli kontaktu z osobą zakażoną  
  wirusem Covid-19 i nie przejawiają się żadnych objawów chorobowych oraz do podania  
  swojego numeru telefonu. Dane te zbierane są w związku z podwyższonym reżimem  
  sanitarnym. 

 7. Trasa GRY biegnąca na obszarze Siekierek przekazana zostanie wraz z mapą i pakietem  
 (m.in. worek lniany, notes i długopis) na miejscu startu gry. Drużyny będą startowały w  
  niewielkich odstępach czasowych, a o kolejności zostaną poinformowane po przyjęciu  
  ZGŁOSZENIA przez organizatora. Pokonanie trasy i wykonanie zadań zajmie ok. 2 godzin. 

 8. Za każde prawidłowo wykonane zadanie na kolejnych punktach uczestnicy otrzymują  
  pieczątkę/punkt, jak również za czas w jakim pokonają grę. Suma ww. punktów wyłoni  
  zwycięzców. 

 9.  Zespoły, które zajmą miejsca od I do III otrzymają nagrody rzeczowe, które będą wręczone  
 podczas podsumowania projektu w listopadzie br. 

 10. Informacja o zdobyciu nagród zostanie przekazana telefonicznie lub sms-owo liderom  
    zespołów. 

 11. Podczas gry prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa ze względu na  
   zagrożenie COVID-19: 

 unikanie dotykania infrastruktury w terenie, 
 zachowanie odległość co najmniej 1,5 m od innych uczestników gry, 
 w razie potrzeby nosić maseczkę ochronną, 
 dezynfekować ręce. 

 

 

ZASADY  
 

Historycznej gry terenowej „PRZEZ SIEKIERKI DO WOLNOŚCI” 
 

w ramach projektu „Powstanie warszawskie – zobacz to lokalnie! 
 

 


