
	
	

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

REGULAMIN KONKURSU QUESTOWEGO „WEHIKUŁ CZASU” 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

„Wehikuł czasu" organizowanym w ramach projektu współpracy „Multimedialne 
Centrum Edukacji Lokalnej – akronim „Multicel” współfinansowanego ze środków UE 
w ramach w poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.  
3. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie 

www.dir.zwolen.pl 
4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu -  18 stycznia (sobota) 2020 r, godzina 

10.00 – Ogrody Domu Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zwoleniu (od ul. Kilińskiego).  

5. Questing to edukacyjna gra terenowa. Polega na przejściu nieoznakowanych w terenie 
tras edukacyjno-turystycznych, które przemierza się na podstawie wskazówek 
zawartych w wierszowanym i rymowanym tekście. Uczestnik, który chce przejść quest 
musi znaleźć się w opisywanym miejscu, czytając tekst zgaduje, gdzie dalej ma iść, 
liczy kroki lub pozyskuje litery potrzebne dla rozwiązania hasła. Celem gry jest 
znalezienie ukrytego skarbu, odgadnięcie hasła.  

 
§ 2  

Cele Konkursu 
Celami konkursu są: 
 

1. Popularyzacja wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego terenu działania 
LGD. 

2. Inspirowanie do kreatywnego wykorzystywania wiedzy historycznej. 
3. Zainteresowanie mieszkańców poznaniem i popularyzowaniem historii i tradycji 

lokalnej w nieszablonowy sposób. 
4. Popularyzacja metody aktywnego poznania lokalnego dziedzictwa, jaką jest questing. 
5. Kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i świadomego jej odbioru. 
6. Zachęcenie do zainteresowania lokalnym dziedzictwem (historią, archeologią, 

etnografią, sztuką, literaturą, rzemiosłem, architekturą, przyrodą, ect.) i poznawania 
okolic miejsca zamieszkania. 

 
 



§ 3  
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu 

(questing jako sposób na poznanie swojej „małej ojczyzny” oraz dziedzictwa),  
2. Konkurs polega na:  

- jak najszybszym przejściu ścieżki questu „Ku pamięci” na terenie miasta 
Zwolenia, korzystając z ulotki, którą każdy Uczestnik konkursu otrzyma od 
organizatora w dniu przeprowadzenia konkursu.  

- rozwiązaniu prawidłowo wszystkich ukrytych haseł w ulotce oraz hasła 
głównego. 

3. Po prawidłowym rozwiązaniu wszystkich zagadek, w miejscu określonym w ulotce, 
należy zgłosić się do przedstawiciela Organizatora celem przekazania poprawnie 
rozwiązanego zadania oraz zapisania czasu, jaki Uczestnik poświęcił na jego wykonanie. 
 
4. Uczestnictwo w zabawie może zostać zgłoszone indywidulanie lub za pośrednictwem 
opiekuna (rodzica).  Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Karta uczestnika. 

 
§ 4  

Ogłoszenie wyników Konkursu 
 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu przeprowadzenia rozgrywki. 
2. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. 
3. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
4. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konkursie otrzyma upominek.  

 
§ 5  

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 

o uczestnikach konkursu; 
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn od niego 

niezależnych; 
3. W szczególnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

konkursu. 
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  

w regulaminie. 
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki prowadzenia konkursu.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora. 
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  
8. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane 

polubownie.  
9. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


