
Gra Gminna 100-lecie Niepodległości 

 

 

Założenia organizacyjne: 

 
1. Organizator 

Organizatorem Gry jest Nadarzyński Szczep WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych, Hufca ZHP Pruszków. 

W skład Komendy Gry wchodzą: ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk, phm. Marta Kuczewska, pwd. Weronika 

Rzadkowska, pwd. Łukasz Pawlica, pwd. Bogumiła Orłowska, pwd. Anna Murzynowska, dh. Jacek 

Wojciechowski, dh Kacper Bieńkowski, dh. Zuzanna Oprawka, dh. Weronika Gajlewicz, dh. Magdalena 

Pawlica. Przy współudziale OSP Nadarzyn i SSO GOS Nadarzyn. Patronat Wójt Gminy Nadarzyn. 

 

2. Termin Rajdu 
Gra odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 29.09.2018r. w godzinach 9:30 – 15:00, początek i 

zakończenie na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie 

 

3. Cele Gry: 

 uczczenie 100-lecia Niepodległości 

 promocja Nadarzyna  

 pielęgnowanie historii Polski 

      4. Warunki uczestnictwa 

 Gra skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

 w Grze biorą udział patrole (grupy) 4-8 osobowe reprezentujące klasy, szkoły, stowarzyszenia, 
rodziny czy grupy znajomych 

 w każdym patrolu powinien być pełnoletni opiekun (który również jest uczestnikiem Gry), w 
przypadku młodzieży niepełnoletniej pisemna zgoda na samodzielny udział od rodzica 

(opiekuna) wg podanego wzoru 

 uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego zachowania zasad bezpieczeństwa  

 każdy uczestnik musi posiadać pisemną zgodę na wykorzystywanie i publikowanie swojego 

wizerunku w ramach propagowania wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie 

Nadarzyna przez Szczep WATAHA, Gminę Nadarzyn, Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie 

(na stronach internetowych, facebookowych, publikacjach Szczepu Wataha, LO Nadarzyn, 

placówek oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn, Urzędu Gminy Nadarzyn, Hufca ZHP 

Pruszków) wg podanego wzoru 

 organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom 

 każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek w formie przypinki 

 udział w grze jest bezpłatny 

 mile widziana charakteryzacja strojów i rekwizytów z lat 1918-20 

 ubiór należy dopasować do warunków pogodowych 

 za szkody wyrządzone w czasie Gry odpowiedzialność ponoszą patrole rajdowe 

 

 

       5. Zgłoszenie   

 patrol należy zarejestrować pod adresem:  wataha.pruszkow.zhp@gmail.com  
do 27.09.2018, na zgłoszeniu wg podanego wzoru 

 istnieje możliwość zarejestrowania patrolu dniu Gry w godz. 9:00-9:30 

 

       6. Plan Gry 29.09.2018 

 godz. 9:00 – 10:00 weryfikacja zgłoszonych patroli 

 10:00 zbiórka i objaśnienie zasad Gry 

 10:30 start 

 Ok. 14 -15 podsumowanie i zakończenie Gry 

         

mailto:wataha.pruszkow.zhp@gmail.com


 Imię i nazwisko ………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam że jako rodzic/opiekun wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

 ………………………………………………………………..w Grze Gminnej 100-lecie Niepodległości  w dniu 

29 września 2018 roku w patrolu młodzieżowym  bez osoby pełnoletniej. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

i publikowanie wizerunku dziecka w ramach propagowania wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie 

Nadarzyna przez Szczep WATAHA, Gminę Nadarzyn, Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie (na stronach 

internetowych, facebookowych, publikacjach Szczepu Wataha, LO Nadarzyn, placówek oświatowych na 

terenie Gminy Nadarzyn, Urzędu Gminy Nadarzyn, Hufca ZHP Pruszków). 

 

 

Data i podpis………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam że jako rodzic/opiekun wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:   

 

………………………………………………………………..w Grze Gminnej 100-lecie Niepodległości  w dniu 

29 września 2018 roku. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikowanie wizerunku dziecka w ramach 

propagowania wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Nadarzyna przez Szczep WATAHA, Gminę 

Nadarzyn, Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie (na stronach internetowych, facebookowych, publikacjach 

Szczepu Wataha, LO Nadarzyn, placówek oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn, Urzędu Gminy Nadarzyn, 

Hufca ZHP Pruszków). 

 

Data i podpis…………………………………………  

 

 

 

       Karta zgłoszenia udziału w Grze Gminnej 100-lecie Niepodległości  

 

Nazwa patrolu ………………………………………………………………… 

 

Opiekun patrolu (imię i nazwisko) …………………………………………… 

 

Dowódca patrolu (imię i nazwisko) …………………………………………… 

       

Ilość osób w patrolu ……………………… 

  

      

Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin Gry Gminnej 100-lecie Niepodległości i zobowiązujemy się go 

przestrzegać. 

 

 ……………………………………… 

opiekun patrolu/ dowódca patrolu 

             

 


