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I. Cele:
1. Popularyzacja wiedzy o Powstaniu Styczniowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenu obecnego Powiatu Radomskiego, w nowoczesnej 
formule, angażującej i aktywizującej uczestników. 

2. Szansa na poznanie historii lokalnej. 
3. Możliwość poszerzania i weryfikacji wiedzy na temat Powstania 

Styczniowego. 
4. Pobudzanie aktywności i kreatywności uczestników, a także umiejętności 

współdziałania w grupie.
5. Możliwość przeżycia przygody :)
 
II Organizatorzy:
1. Powiatowy Instytut Kultury 
2. Przystanek Historia IPN Izba Pamięci Ks. Romana Kotlarza w Trablicach
3. Przystanek Historia IPN - ZHR Puszcza Kozienicka

Patronat: Starosta Radomski Waldemar Trelka 

III. Uczestnicy:
1. Do udziału w Grze Terenowej „Skarby powstańczej poczty ” zapraszamy 

drużyny utworzone przez uczniów szkół z terenu Powiatu Radomskiego 
(klasy 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich)  liczące od 3 do 6 
osób. 

2. Dowódcą każdej z drużyn jest nauczyciel/ opiekun 
3. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, opiekunowie – nauczyciele 

zobowiązani są do uzyskania zgody rodziców na udział w grze terenowej na 
zasadach określonych przez szkołę. 

IV. Miejsce i termin Gry Terenowej „Skarby powstańczej poczty”:
1. Teren Przystanek Historia IPN - ZHR Puszcza Kozienicka, 22 września 2023 r. 
2. Miejsce i czas  startu każdej ze zgłoszonych drużyn między godziną 10.00.  - 

10.30. ustalają nauczyciele opiekunowie z organizatorami.
3. Meta: Przystanek Historia – Gajówka.
4. Drużyny powinny dotrzeć do mety na godzinę 13.00 (obecność 

obowiązkowa wszystkich zgłoszonych drużyn, prosimy o punktualność 
i stawienie się drużyn w komplecie).
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5. 5.     Po zgłoszeniu się grup nastąpi podsumowanie i uroczyste zakończenie 
w obecności zaproszonych gości.

 
V. Zasady rozgrywania gry:
1. Dowódca drużyny czuwa nad prawidłowym przebiegiem gry. Uczestnicy gry 

są zobowiązani wykonywać polecenia dowódcy do końca gry.
2. Drużyny uczestniczące w Grze Terenowej „Skarby powstańczej poczty” 

otrzymują mapę oraz pocztę, w której znajdują się instrukcje – zadania do 
wykonania na trasie. 

3. Miejsce i czas wykonania zadań określa dowódca drużyny na trasie gry. 
4. Zadaniem drużyny jest wykonanie wszystkich zadań oraz zadań specjalnych  

przed przybyciem na metę. Za wypełnienie zadań dowódcy przydzielają 
określa liczbę znaczków – pieczątek powstańczego rządu.  

Uwaga: zawody nie są skierowane na szybkość oraz wytrzymałość.
 
VI. Warunki uczestnictwa:
1. Drużyna zgłasza swój udział w grze Koordynatorowi gry - Joannie 

Kutkowskiej, na adres: jkutkowska@go2.pl do dnia 15 września 2023 r., godz. 
15. 

2. Każda grupa biorąca udział w grze zobowiązana jest do posiadania 
nazwy i symbolu drużyny w postaci proporca – sztandaru wykonanego 
samodzielnie. Mile widziane będzie, by drużyny biorące udział 
w przedsięwzięciu miały na sobie element stroju wzorowany na tym z epoki 
powstania styczniowego. Brak przebrania nie będzie wykluczał z udziału 
w Grze Terenowej, jednakże Organizator przewiduje dodatkowe punkty za 
strój. 

3. Drużyny zobowiązane są do przygotowania i wykonania wspólnie co 
najmniej jednej pieśni z okresu powstania styczniowego zaproponowanej 
przez organizatorów lub wybranej przez drużynę. 

4. Drużyna powinna posiadać na swoim wyposażeniu: apteczkę, długopisy, 
klej, worek foliowy

5. Drużyna powinna dysponować przynajmniej jeden telefon komórkowy  
umożliwiający skontaktowanie się z Koordynatorem Gry Terenowej „Skarby 
powstańczej poczty” na tzw. Telefon alarmowy, który zostanie podany wraz 
z „pocztą” w dniu rozgrywania gry.

VII. Ruch drogowy:
1. Gra Terenowa „Skarby powstańczej poczty” odbywa się przy 

nieograniczonym ruchu drogowym.
2. Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad dotyczących 
ruchu pieszych.

 
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w grze (np. przygotowania 

proporcy czy dotarcia na miejsce gry) 
2. Organizator zapewnia uczestnikom gry poczęstunek 
3. Uczestnicy Gry Terenowej „Skarby powstańczej poczty” zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 
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4.  Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku i danych 
osobowych poszczególnych zawodników, biorących udział w grze terenowej 
dla celów promocyjnych

5. Termin gry może ulec przesunięciu wypadku anomalii pogodowych, 
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej czy innych nadzwyczajnych zdarzeń; 
Organizator - Powiatowy Instytut Kultury - poda o tym informacje na swojej 
stronie internetowej (www.pik.radom.pl) i fb oraz wyznaczy inny termin. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z zaistnieniem ww. 
sytuacji.  

6. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie 
odpowiada.

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane 
i rozstrzygane przez Organizatora. 

8. Na pytania dotyczące Gry, odpowiada  
Koordynator: Joanna Kutkowskiej, kontakt jkutkowska@go2.pl

 


