
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „FRANCUSKA PRZYGODA”

1. Organizatorem gry miejskiej jest Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Łasku

2. Celem gry jest promocja Francji i języka francuskiego w ramach projektu „Łódzkie bardziej 
francuskie”.

3. Gra adresowana jest do osób w wieku od 7 do 13 lat. Liczba uczestników jest ograniczona 
do 20 dzieci.

4. Dzieci  biorące  udział  w  grze  muszą  mieć  zapewnioną  opiekę  osoby  pełnoletniej, 
uprawnionej  do sprawowania opieki  nad osobą niepełnoletnią (np.  rodzice,  dziadkowie, 
pełnoletnie rodzeństwo).

5. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia 
dla  uczestników  gry  opieki  medycznej  ani  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych 
wypadków. 

6. Uczestnicy gry mogą organizować się w dwuosobowe zespoły (+ opiekun).

7. Uczestnictwo w grze należy zgłosić w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Łasku do 4 
lipca.  

8. Gra rozpocznie się 8 lipca o 9.00 w siedzibie Biblioteki

9. Podsumowanie gry i ogłoszenie wyników odbędzie się 10 lipca o godzinie 16.00 w siedzibie 
Biblioteki ul. 9 Maja 6 w Łasku. 

10. Dla laureatów Organizator ufundował dyplomy i słodkie upominki.

11. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na stronie internetowej 
Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i w lokalnej prasie. 

12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania nagrody.

13. Wykładnia  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatora.  Wszelkie  pytania  kierować 
należy na adres filialask@bpsieradz.pl lub pod numer telefonu 43 675 20 27

ZASADY GRY

  Gra  jest  elementem  projektu  „Łódzkie  bardziej  francuskie”.  Ma  charakter  kwizowo-
przygodowy.  W  przestrzeni  miejskiej  zostanie  rozmieszczonych  20  zadań  do  odnalezienia  i 
rozwiązania  przez  uczestników  gry.  Uczestnicy  otrzymają  na  starcie  od  organizatora  mapę  z 
zaznaczonymi  punktami,  w których należy szukać  zadań oraz  kartę  uczestnika,  na którą należy 
nanieść  odpowiedzi.   Sposób  poruszania  się  w przestrzeni  miejskiej  i  kolejność  rozwiązywania 
kwizu ( jest dowolny) zależy od uczestników. Rozwiązane zadania należy dostarczyć do Biblioteki  
Pedagogicznej, najpóźniej do godziny 10.00 w środę 9 lipca. Rozwiązanie gry nastąpi 10 lipca o 
godzinie 16.00. 

Zapraszamy do udziału.
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