
Regulamin uczestnictwa w „Podchodach”  

z okazji Dnia Dziecka 2021 

1.  Za uczestnika podchodów uznaje się każde dziecko zgłoszone za pomocą formularza internetowego. 

2. Każdy uczestnik podczas podchodów musi być pod ciągłą opieką osoby dorosłej. Jeżeli uczestnik 

pojawi się na starcie bez opiekuna mimo zgłoszenia internetowego nie zostanie dopuszczony  

do udziału w wydarzeniu. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz zasad 

bezpieczeństwa podczas przemieszczania się. 

4. Czas zabawy jest nielimitowany i nie ma wpływu na jej przebieg za wygraną uznaje się przejście całej 

trasy i rozwiązanie wszystkich zadań. 

5. Zabrania się niszczenia podpowiedzi i zagadek, zmieniania ich położenia, zabierania itp., o ile  

w poleceniu nie podano inaczej. Zagadki po rozwiązaniu należy umieścić w kryjówce, z której zostały 

wyciągnięte. 

6. Każdy uczestnik szanuje pozostałych uczestników mienie oraz pracowników Dom Kultury w Rybniku 

Boguszowicach i pozostałych współorganizatorów. 

7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia wskazówki lub zagadki należy niezwłocznie zgłosić 

to pod numer 731 049 843 do pani Aleksandry podając miejsce zdarzenia, w celu dokonania szybkiej 

podmiany.  

8. Zagadki są skonstruowane w taki sposób, by ich rozwiązanie doprowadzało do następnego punktu. 

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. 

10.  Zabrania się udziału osobom chorym lub z  podejrzeniem choroby Sars-cov-2. 

11. Organizator wyznacza trzy trasy podchodów na terenie, których przygotowuje zagadki.  

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy. W takiej sytuacji zobowiązuje się 

poinformować, o tym uczestników drogą elektroniczną lub telefoniczną, jednocześnie zagadki 

dostosowuje do zmienionej trasy. W przypadku podania błędnego kontaktu lub nie podania go wcale  

organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazaną informacje. 

13. Po zgłoszeniu się na starcie i wypisaniu oświadczenia o stanie zdrowia każdy zarejestrowany 

uczestnik otrzymuje od organizatora mały upominek w punkcie początkowym po wypisaniu 

oświadczenia i podpisaniu regulaminu uczestnictwa.  

14. Za zgubione rzeczy, brak zagadek lub ich uszkodzenie, które nie zostało zgłoszone podczas 

podchodów organizator nie odpowiada. Za wszelkie zdarzenia, które mogą wydarzyć się na trasie 

podchodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

15. Za dziecko i jego bezpieczeństwo podczas podchodów odpowiada jego opiekun, z którym został 

wypuszczony z punktu startowego. Jeżeli w trakcie podchodów dziecko zostanie bez opieki osoby 

dorosłej odpowiedzialność za niego i jego bezpieczeństwo pozostaje po stronie opiekuna prawnego 

lub rodzica. 


