
REGULAMIN VII edycji GEOINFOTROPÓW  „Zmysły na start” 
 

1. Cel imprezy : popularyzacja gier miejskich i marszów na orientację, jako najprostszych form czynnego wypoczynku, rekreacji ruchowej i 
zwiedzania Krakowa. Łamanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami głuchymi, niedosłyszącymi i słyszącymi. 
 

2. Każda osoba biorąca udział w VII. Geoinfotropach, które odbędą się w dniu 9.04.2016 na terenie Krakowa , zobowiązana jest do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do niego podczas rozgrywki. Każdy gracz jest zobowiązany do podpisania 
regulaminu na godzinę przed rozpoczęciem zawodów. Złamanie pkt. 2 regulaminu skutkuje dyskwalifikacją zespołu na starcie zawodów. 
 

3. Organizatorzy  VII Geoinfotropów: Stowarzyszenie „Pułap”, GeoAsysta Witold Warcholik, Klub Kultury Mydlniki. Autor scenariusza gry: 
Witold Warcholik. Dofinansowanie imprezy: Fundacja BZ WBK w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”. 
 

4. Zapisy  prowadzone są drogą internetową na stronie www.geoinfotropy.geoasysta.pl w zakładce „ZAPISY”. Koszt wpisowego w pkt. 19. 
 

5. Uczestnicy VII Geoinfotropów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie objętym grą. 
 

6. Osoby niepełnoletnie  aby zostać graczami muszą przekazać organizatorowi pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna, według wzoru 
wskazanego przez Organizatora, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 
 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników rozgrywki. 
 

8. W grze biorą udział zespoły trzyosobowe . Każdy zespół kierowany jest przez kapitana, który zobowiązany jest wpisać na karcie z 
podpisanym regulaminem numer telefonu kontaktowego, dostępnego w trakcie gry (element bezpieczeństwa gracz - organizator). 
Wszystkie drużyny które na starcie stawią się w niepełnym składzie, za zgodą Organizatora mogą wziąć udział w rozgrywce. Obowiązuje 
zakaz udziału w VII Geoinfotropach osób, których nie ma na oficjalnej liście zespołów. 
 

9. Zawodnicy na obszarze gry przemieszczają się wył ącznie pieszo , drużyny korzystające z samochodów, rowerów itp. zostaną 
zdyskwalifikowane. Na trasie znajdują się sędziowie, dokumentujący przebieg imprezy.  
 

10. Współrz ędne startu  zostaną podane na stronie www.geoinfotropy.geoasysta.pl (będzie to miejsce na terenie Dzielnicy VI  
m. Krakowa). Drużyny stawiają się w komplecie w miejscu startu według harmonogramu, nie później niż o 9.00. 
 

11. Harmonogram imprezy w dniu 9.04.2016: 
8.30 – 9.30 – Podpisywanie regulaminów, zapisy (drużyny które nie uczyniły tego wcześniej), wydawanie pakietów startowych 
9.30 – 10.00 – Objaśnienia zasad VII Geoinfotropów, przekazanie zadań. 
10.15 – start zawodów 
 

12. Na starcie imprezy będzie dostępny samochód (depozyt), w którym na czas rozgrywki można będzie schować rzeczy 
przeszkadzające graczowi na trasie, a które odbierze na mecie VII Geoinfotropów. 
 

13. Mapa miejsca zawodów zostanie przekazana kapitanom zespołów na 10 minut przed startem zawodów. Lokalizacja mety zostanie 
podana na 10 minut przed startem. Limit czasu  od startu do momentu przekroczenia linii mety wynosi 4 godziny, a po upływie czterech 
godzin od momentu startu naliczane są minuty karne (przelicznik: 1 minuta spóźnienia = 5 minut karnych). Kilometraż i profil optymalnej 
trasy znajduje się na stronie www.geoinfotropy.geoasysta.pl 
 

14. Zespoły w trakcie gry mają za zadanie:  
A - odnaleźć w terenie punkty oznaczone na mapie i udokumentować to odnalezionymi w tych punktach kodami na karcie zadań, 
B - odnaleźć punkty według wskazówek tekstowych i rozwiązać zadania z nimi związane. 
W przypadku A punkty są oznaczone na mapie i w terenie sygnalizatorami, które organizator objaśni w dniu zawodów przed startem.  
W przypadku B punkty nie są oznakowane ani na mapie ani w terenie. Wskazówki tekstowe zawarte są natomiast w pakiecie startowym, 
a dowodem odnalezienia punktu jest odpowiedź na pytanie zawarte w karcie gry. Każdy z punktów posiada określoną wartość minut 
(wyszczególnioną na mapie i na karcie gry), które zostają anulowane po jego odnalezieniu. 
 

15. Zespół wbiegając na metę przekazuje organizatorowi zaklejoną kopertę w której znajdują się rozwiązane zadania. Na kopercie 
organizator wpisuję godzinę odebrania pakietu. Po przekazaniu na mecie zaklejonego w kopercie pakietu nie jest dozwolone 
modyfikowanie jego zawartości. Przekroczenie linii mety przez kapitana bez przekazania zaklejonej koperty jest równoznaczne z 
dyskwalifikacją zespołu (inaczej mówiąc - pakiet należy przygotować i zakleić przed linią mety). 
 

16. Gra będzie prowadzona bez względu na warunki pogodowe, w bardzo zróżnicowanych warunkach terenowych (odcinki brukowane, 
szutrowe, ścieżek leśnych, po leśnych bezdrożach, w terenie o dużym nachyleniu, o śliskiej nawierzchni, podmokłym, w zależności od 
pogody – np. błotnistym. Wymagane jest więc odpowiednie obuwie i odzież, gwarantujące bezpieczne pokonanie trasy. 
 

17. Ogłoszenie oficjalnych wyników  nastąpi nie później niż dnia 11.04.2016 na stronie www.geoinfotropy.geoasysta.pl. Zawody 
wygrywa zespół który na mecie zamelduje si ę z najmniejsz ą łączną liczb ą minut . Zawody są rozgrywane zespołowo, każde zadanie 
wykonują razem wszyscy gracze należący do zespołu. Rozdzielanie się jest automatycznie złamaniem regulaminu i skutkuje 
dyskwalifikacją zespołu. Zespół aby być sklasyfikowany musi zaliczyć minimum 50% zadań tekstowych i minimum 50% punktów BnO. 
 

18. Nagrody rzeczowe  (wartości 135zł dla zespołu) przewidziane są dla: 1, 2 i 3 miejsca w kategorii open oraz pierwszych miejsc  
w kategoriach dodatkowych, czyli: zespół uczniów, zespół studentów oraz zespół osób Głuchych. Nagrody z klasyfikacji dodatkowych  
nie dubluj ą się z nagrodami z rankingu głównego. 
 

19. Wpisowe  wynosi: 
- 20zł od osoby do dnia 1 lutego do 29 lutego 2016 roku,  - 25zł od osoby od dnia 1 marca do 31 marca 2016 roku, 
- 30zł od osoby od dnia 1 kwietnia do 8 kwietnia 2016 roku,  - 35zł od osoby w dniu zawodów. 
Wpisowe za całą trzyosobową drużynę wpłaca kapitan drużyny na konto: Geoasysta Witold Warcholik, ul. Wierzyńskiego 55/29,  
30-198 Kraków, nr konta: 64147000022740271456430002  , wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko kapitana i słowo geoinfotropy. 
 

Wpisowe nie podlega zwrotowi . Istnieje natomiast możliwość zmiany składu trzyosobowego zespołu, nawet w dniu zawodów, nowy 
uczestnik jest zobowiązany podpisać regulamin i uregulować kwestie finansowe z Organizatorem lub osobą wycofującą się z imprezy. 
 

20. W przypadku rażącego złamania regulaminu, łamania przepisów objętych innymi kodeksami oraz zaśmiecania terenu organizator ma 
prawo wykluczenia zawodników z gry. W kwestiach spornych dotyczących regulaminu decyzję wiążącą podejmuje Organizator. 
 
IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA  (drukowanymi literami)    PODPIS UCZESTNIKA: 
 

…………………………………….   ……………………………………… 
Telefon kontaktowy drużyny w trakcie gry       …………..………….. 


