Bydgoszcz, dn. 14.09.2020

EXTREME GEOCACHING TRIAL 2020
Lokalna Grupa Działania “Klub 479” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w grze
terenowej pn. „eXtremeGeocaching Trial”. Impreza turystyczna, którą Państwu oferujemy to połączenie
zabawy w geocaching z wiedzą na temat turystyki ekstremalnej i sztuki przetrwania (spis zagadnień,
które powinny być opanowane przez uczniów znajduje się poniżej). „eXtremeGeocaching Trial 2020”
odbędzie się 7 października na terenie Myślęcinka (N 53° 10.022' , E 018° 01.180'). Celem tej gry
terenowej jest poznanie regionu kujawsko-pomorskiego, propagowanie aktywnych metod na spędzanie
czasu wolnego przez uczniów, rozszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i survivalu, a także promocja
geocachinguw Bydgoszczy i okolicach. Gra terenowa „eXtremeGeocaching Trial” to działanie
realizowane w ramach programu „Edukacja regionalna” zapisanego w Strategii Rozwoju Edukacji
Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.
Zapisy: Zgłoszenia 3-osobowego zespołu wraz z Opiekunem (załącznik nr 1 ) należy przesłać faxem do
VII LO w Bydgoszczy na nr 52 370 21 15 najpóźniej do 2 października 2020 roku.
Opiekun grupy zobowiązuje się do zebrania oświadczeń od uczestników ze zgodami od Rodziców
(załącznik nr 3) na ich udział w imprezie i zapoznanie z regulaminem „eXtremeGeocaching Trial”
(załącznik nr 2)
Przebieg imprezy:
godz. 9:00 – rejestracja drużyn (prosimy o zgłaszanie się 3-osobowych drużyn w pełnym składzie wraz
z opiekunem)
godz. 9:20–zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami i regulaminem „eXtremeGeocaching
Trial” oraz obsługą odbiorników GPS.
godz. 9:30 – 11:30 – realizacja gry terenowej
godz. 11:30 – 13:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
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Krótki opis gry terenowej:
W „eXtremeGeocaching Trial” biorą udział drużyny 3-osobowe z bydgoskich ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych szkół z przydzielonym przez Organizatorów obserwatorem, który na trasie gry
terenowej czuwa nad jej uczciwym przebiegiem oraz nad bezpieczeństwem uczestników.
Każda 3-osobowa drużyna zostaje wyposażona w 1 odbiornik GPS, dzięki któremu będzie mogła
zlokalizować schowane skrytki geocachingowe. W środku każdej skrytki geocachingowej znajdować się
będzie „logbook”, do którego należy wpisać się po odnalezieniu danej skrytki. Dodatkowo będzie tam
także pytanie, na które każda grupa powinna prawidłowo odpowiedzieć.
Punkty przyznawane będą za 3 elementy gry terenowej: za odnalezienie skrytek geocachingowych, za
prawidłowe odpowiedzi na pytania znajdujące się w skrytkach oraz za czas ukończenia gry terenowej.
Zagadnienia do przyswojenia przez uczestników:
zagadnienia związane z zabawą Geocaching, walory turystyczne i środowisko przyrodnicze regionu
kujawsko-pomorskiego, survival, orientacja w terenie, umiejętności czytania, interpretacji i
posługiwania się mapą oraz obliczenia w geografii.
Nagrody:
Dla zwycięzców „eXtremeGeocaching Trial” czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy imprezy:
Lokalna Grupa Działania „Klub 479” – IV LO, VII LO, IX LO w Bydgoszczy
Inicjatywa odbywa się w ramach projektu Edukacja Regionalna zaplanowanego w Strategii
Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.
Bezpośredni kontakt z organizatorami:
Krzysztof Chabasiński (IV LO), krzysztofchabasinski@wp.pl
Grzegorz Deptuła (VII LO), dg27@o2.pl
Arkadiusz Szulc (IX LO), arhin@op.pl
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Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE
na „eXtreme Geocaching Trial 2020”
7 października 2020roku

SZKOŁA:
NAZWA
ADRES
TELEFON

OPIEKUN
TEL. KONTAKTOWY
e-MAIL

UCZESTNICY:
L.p.

IMIĘ

NAZWISKO

1
2
3

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem uczniów z regulaminem gry terenowej.

PODPIS OPIEKUNA :
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Załącznik nr 2

REGULAMIN „EXTREME GEOCACHING TRIAL 2020”

1. Uczestnicy występują w 3-osobowych drużynach. Podczas gry terenowej uczestnicy poruszają się zespołowo
(bez opiekuna) zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Opiekun drużyny jest zobowiązany do potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej przez uczniów na
czas odbywania się gry terenowej.
3. Powyższe potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej wraz ze zgodą opiekunów prawnych uczniów musi być
przedłożone Organizatorom podczas rejestracji 3-sobowej drużyny.
4. Na starcie uczestnicy otrzymują niezbędny do gry terenowej odbiornik GPS, mapę, kompas, kartę odpowiedzi
i niniejszy regulamin.
5. O kolejności startu poszczególnych drużyn decyduje losowanie.
6.Lider drużyny otrzymuje koszulkę z wylosowanym numerem startowym i w tej koszulce porusza się przez cały
czas trwania gry terenowej.
7. Każdej drużynie uczestniczącej w zawodach zostaje przydzielony przez Organizatora obserwator, który
opiekuje się drużyną, a w trakcie gry terenowej czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
8.Kolejna drużyna rozpoczyna grę terenową po wyjściu z pierwszego punktu grupy poprzedniej.
9. Zadaniem drużyny jest dotarcie do poszczególnych punktów zaznaczonych na mapie, znalezienie pytań i
udzielenie pisemnej odpowiedzi.
10. Drużyna rozwiązuje zadanie lub udziela odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na specjalnie
przygotowanej karcie odpowiedzi.
11. Nierozwiązanie jakiegokolwiek zadania lub nieodpowiedzenie na jakiekolwiek pytanie nie powoduje
dyskwalifikacji drużyny.
12. Po znalezieniu skrzynki i przeczytaniu zadania/pytania każda drużyna jest zobowiązana do schowania skrytki
w to samo miejsce i zakamuflowania jej w ten sam sposób. Czynność tą będzie kontrolować Obserwator. W
przypadku niespełnienia tego obowiązku na wniosek Obserwatora drużyna otrzymuje aż 3 punkty karne.
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13. Każda drużyna wykonuje zadania według kolejności podanej przez Organizatorów. Warunkiem zaliczenia
gry terenowej nie jest odnalezienie wszystkich skrytek.
14. Każda drużyna zdobywa punkty za odnalezienie skrytki, za prawidłowej wykonanie zadania lub prawidłową
odpowiedź na pytanie, a także za czas ukończenia gry terenowej.
15. Za znalezienie jednej skrytki drużyna dostaje 3 pkt. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub za
prawidłowe wykonanie zadania drużyna otrzymuje od 1 pkt do 3 pkt (zależnie od rodzaju pytania; liczba
możliwych punktów za poszczególne zadania znajduje się na karcie odpowiedzi).
16. W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności decyduje liczba zdobytych punktów za wykonane
zadania i udzielenie odpowiedzi na pytania, a w następnej kolejności czas ukończenia gry terenowej.
17.W trakcie trwania gry terenowej uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń
multimedialnych w celu odnalezienia skrytki geocachingowej, odpowiedzi na pytania lub wykonania zadań.
Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu automatycznie dyskwalifikuje całą drużynę w grze terenowej.
18. Użycie telefonu komórkowego dopuszcza się tylko i wyłącznie w sytuacjach alarmowych (względy
bezpieczeństwa, zdrowia, życia).
19. Poprawność wykonanych zadań i udzielonych odpowiedzi sprawdzana będzie przez Komisję złożoną z
Organizatorów „eXtremeGeocaching Trial”. Ewentualne odwołania muszą być zgłoszone w ciągu 5 minut od
ogłoszenia wyników do Komisji.
20. W imprezie może uczestniczyć osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz w sytuacji, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji szpitalnej.
21. W drodze do punktu zbiórki jak i po zakończeniu wycieczki uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
22. W środkach komunikacji publicznej uczestnicy imprezy przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących korzystania z komunikacji masowej (stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos).
23. Organizator imprezy zapewnia płyn do dezynfekcji dłoni podczas jej trwania i zobowiązują
uczestników do ich dezynfekcji przed wejściem i po wyjściu z sali konferencyjnej.
24. Na terenie Sali konferencyjnej zabronione jest spożywanie posiłku i napojów.
25. Przed spożyciem jedzenia obowiązuje dezynfekcja dłoni (płyn zapewnia organizator).
26. Wszelkie niedyspozycje uczestnicy muszą zgłosić opiekunowi oraz organizatorom imprezy.
27. Uczestnicy imprezy zobowiązani są w budynku do zachowania dystansu społecznego, odległości co
najmniej 1,5 między sobą.
28. Powyższy regulamin otrzymują przed imprezą drogą elektroniczną wszyscy opiekunowie grup. Są oni
zobowiązani do zapoznania swoich uczniów z postanowieniami regulaminu oraz nadzorują jego
przestrzeganie.
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Załącznik nr 3

ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki ……………………………………….....…………
w „eXtreme Geocaching Trial 2020” w dniu 7 października 2020 roku organizowanym przez Urząd Miasta
Bydgoszczy oraz Lokalną Grupę Działania „Klub 479” zrzeszającą IV, VII i IX LO w Bydgoszczy.
Zapoznałam/em się z regulaminem imprezy.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IV, VII i IX Liceum
Ogólnokształcące w Bydgoszczy danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka w zakresie: imię i
nazwisko i wizerunek, w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia gry terenowej, promocji
osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na
stronie internetowej, oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych czy edukacyjnych.
..………………………………
(data i podpisu opiekuna prawnego)

ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki ……………………………………….....…………
w „eXtreme Geocaching Trial 2020” w dniu 7 października 2020 roku organizowanym przez Urząd Miasta
Bydgoszczy oraz Lokalną Grupę Działania „Klub 479” zrzeszającą IV, VII i IX LO w Bydgoszczy.
Zapoznałam/em się z regulaminem imprezy.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IV, VII i IX Liceum
Ogólnokształcące w Bydgoszczy danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka w zakresie: imię i
nazwisko i wizerunek, w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia gry terenowej, promocji
osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na
stronie internetowej, oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych czy edukacyjnych.
..………………………………
(data i podpisu opiekuna prawnego)
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ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki ……………………………………….....…………
w „eXtreme Geocaching Trial 2020” w dniu 7 października 2020 roku organizowanym przez Urząd Miasta
Bydgoszczy oraz Lokalną Grupę Działania „Klub 479” zrzeszającą IV, VII i IX LO w Bydgoszczy.
Zapoznałam/em się z regulaminem imprezy.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IV, VII i IX Liceum
Ogólnokształcące w Bydgoszczy danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka w zakresie: imię i
nazwisko i wizerunek, w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia gry terenowej, promocji
osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na
stronie internetowej, oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych czy edukacyjnych.
..………………………………
(data i podpisu opiekuna prawnego)
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