
Regulamin literackiej gry miejskiej, w ramach Rabka Festiwal 2020 

1. Literacka Gra Miejska, zwana dalej „wydarzeniem” odbywa się w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2020, którego 

organizatorem jest Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny, z siedzibą w 

Krakowie, ul. Bluszczowa 11 

 

2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i bez ograniczeń wiekowych. 

 

3. Grę rozpocząć można w dowolnym momencie jej trwania, pamiętając, że na jej 

przejście warto zarezerwować sobie około dwóch godzin.  

 

4. Uczestnicy powinni utworzyć zespół (od 1-5 osób). Zalecamy, by grupa składała się z 

osób, które ze sobą mieszkają (rodzina). W przypadku zespołów złożonych z osób nie 

mieszkających razem, obowiązuje stosowanie maseczek. W każdym zespole musi 

być co najmniej  jedna pełnoletnia osoba, która ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo nieletnich członków zespołu oraz przestrzeganie przez nich zasad 

wynikających z sytuacji epidemicznej. 

 

5. Podczas kontaktu z prowadzącymi grę (punkt: start/meta) uczestnicy są zobowiązani 

do zakrywania ust i nosa. Z wyjątkiem dzieci do lat 4 oraz osób, które nie mogą tego 

robić ze względów zdrowotnych.  

 

6. Ze względu na sytuację epidemiczną, uczestnicy gry mają obowiązek pozostawienia 

swojego kontaktowego numeru telefonu.  Karteczki z numerami telefonów 

przechowywane będą, zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych, 

przez współorganizatora Rabka Festiwal – Miejską Bibliotekę Publiczną w Rabce-

Zdroju z siedzibą przy ul. Orkana 27. 

 

7. Grupa ma obowiązek zachowania dystansu społecznego (ok. 4 metrów) od innych 

grup biorących udział w grze. Gdy jedna grupa rozwiązuje zadanie, inna powinna w 

odległości poczekać na swoją kolej.  

 

8. Nie wolno dotykać elementów gry (czyli pytań i zagadek rozmieszczonych w 

przestrzeni Parku Zdrojowego) oraz nie wolno ich niszczyć. 

 

9. Wyniki podane zostaną do widomości w dniu rozgrywki, o godzinie 15.45 w 

Amfiteatrze miejskim w Rabce. Na drużyny, które uzyskały najwięcej punktów 

czekają nagrody. 

 

10. Drużyna może brać udział w grze podczas każdego dnia trwania Festiwalu.  Na każdy 

dzień przygotowane zostały inne zadania. Na podstawie wyników  z każdego dnia, 

stworzony zostanie dodatkowy ranking pozwalający wyłonić najlepszą drużynę 

całego Festiwalu.  

11. Niezależnie od szczegółowych postanowień niniejszego regulaminu, uczestników gry 

obowiązują wszystkie zasady i rozporządzenia właściwych organów, związane z 

aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.  

12. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 


