
 

 

Regulamin I Gry Miejskiej o Ekonomii Społecznej  

EStka 2016  

 

1. Gra ma na celu zwiększenie świadomości o Ekonomii Społecznej, zainteresowanie otoczeniem 

oraz życzliwość, a także integrację środowisk związanych z ES. 

2. Gra rozpocznie się 29 września 2016 r. (czwartek), o godzinie 11., w siedzibie Wielkopolskiej 

Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych, a zakończy na mecie w siedzibie 

WCES, maksymalnie o g. 14:30. (Jeśli ktoś przyjdzie później, wystartuje, ale pozostali na niego 

nie czekają). 

3. Zbiórka uczestników o godzinie 10.30, w Centrum Bukowska w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29. 

Na starcie nastąpi rejestracja drużyn z podpisami, że odpowiadają za siebie i zgadzają się  na 

publikację wizerunku (m.in. wspólne zdjęcie na zakończenie). 

4. Liczba uczestników: 8 zespołów po 5 osób. Zespół może liczyć minimalnie 4 osoby, a 

maksymalnie 5 osób (razem z kapitanem). 

5. Nagrody: wszyscy uczestnicy otrzymają designerskie wyroby z filcu, przygotowane przez 

Spółdzielnię Socjalną Furia. Drużyna, która najlepiej rozwiąże zadania punktowane, otrzyma 

nagrodę niespodziankę. 

6. Wiek uczestników. W Grze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 13 rok życia     

i starsze. W każdej grupie musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która będzie pełnić 

funkcję opiekuna/kapitana zespołu. Pełnoletni opiekun musi posiadać na starcie zgody 

rodziców na udział dziecka  w I Grze Miejskiej o Ekonomii Społecznej. 

7. Organizator: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. 

8. Gra Miejska odbędzie się bez względu na pogodę. 

9. Wyposażenie  uczestników: wygodne obuwie i odzież, przydadzą się aparaty fotograficzne lub 

smartfony. 

10. Uczestnicy zapewniają sobie napoje na trasę we własnym zakresie. 

11. Sposób poruszania:   Uczestnicy mogą poruszać się pieszo oraz używać środków transportu 

miejskiego. Obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

12. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie. 



 

 

13. Numer kontaktowy: w razie problemów prosimy dzwonić pod numer +48 515 097 867 

14. Zespoły nie mogą rozdzielać się podczas Gry. 

15. Zgłoszenie uczestnictwa. Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze 

strony www.wces.eu, wchodzimy w „Wydarzenia”, a potem w zakładkę „Gra”. Kartę 

zgłoszenia można przynieść do siedziby organizatora lub wysłać drogą mailową na adres 

elzbieta.malik@barka.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: poniedziałek, 26 września 2016 r.,        

godzina 12. 

16. O udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń, organizator potwierdzi udział w Grze do dnia 27 

września. 

17. Biuro organizacyjne Gry Miejskiej: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, ul. Św. 

Wincentego 6/9, 61-003 Poznań, budynek A, I piętro, pok. nr 4. Szczegółowe informacje: 

www.wces.eu/wydarzenia/gra,  tel. +48 515 097 867, elzbieta.malik@barka.org.pl 

18. Gra zakończy się wspólnym zdjęciem i obiadem. 
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