
 

 

 

Regulamin gry terenowej 

dla dzieci i młodzieży z wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, 

przeprowadzonej na terenie wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego 

 

1. Organizator 

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Tęcza” prowadzone przez Parafię 

pw. Św. Anny we Wrocławiu - Praczach Odrzańskich oraz ZOO Wrocław sp. z o.o. Wydział 

Edukacji 

Koordynatorzy:      Monika Dyrcz tel. 697 083 430, Rafał Karbowniczek tel. 608 786 740 

 

2. Cel gry 

 

- budowanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, poprzez bezpośredni kontakt ze 

zwierzętami i przyrodą; 

- integracja dzieci i młodzieży z wrocławskich Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży;  

- możliwość zdrowego i aktywnego spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

- celem gry nie jest konkurowanie między uczestnikami, ale zdobywanie wiedzy i dobra zabawa.  

 

3. Termin i miejsce 

 

Gra odbędzie się w dniach 01.06.2021-31.08.2021 roku w ZOO w godzinach od 10.00 do 18:00 

 

  

4. Warunki uczestnictwa 

 

- do uczestnictwa w grze zaproszone są dzieci i młodzież z wrocławskich 

Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.  

- każde Centrum zgłasza max. 10-cio osobowe drużyny dzieci i młodzieży (najlepiej, aby dzieci 

w reprezentacji były zróżnicowane wiekiem). 

- Zgłoszenia drużyny należy dokonać poprzez formularz 

https://forms.gle/z6KWnLjMvU2oVAdq9 do dnia 01.06.2021 roku. 

- organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa większej ilości dzieci z Centrum,  wówczas koszt 

wejścia na teren ZOO (35 zł za dziecko) we własnym zakresie ponosi Centrum deklarujące większą 

ilość dzieci.  

- wychowawcy/opiekunowie grup towarzyszą dzieciom i młodzieży podczas gry na terenie ZOO. 

 

 

5. Zasady przeprowadzania gry 

 

- Reprezentanci Centrów przed rozpoczęciem gry otrzymują instrukcje, materiały edukacyjne 

kartę zadań i pytań oraz zestaw niezbędnych przyrządów.  

https://forms.gle/z6KWnLjMvU2oVAdq9


 

 

 

- Gra zakończy się po upływie około 2-3 godzin od rozpoczęcia, po upływie czasu, lub wykonaniu 

wszystkich zadań drużyna powinna wysłać wyniki (zdjęcia) swojej pracy na maila;  

swietlice.srodowiskowe@gmail.com 

- Organizatorzy ocenią poprawność wypełnionych kart. 

 

6. Informacje dodatkowe 

- opiekunowie grup zobowiązują się do dopilnowania tego, aby podczas gry wszyscy zawodnicy 

stosowali się do regulaminu Ogrodu Zoologicznego oraz zachowali zasady bezpieczeństwa i 

ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. 

- Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku dzieci i młodzieży, biorących udział w 

grze terenowej, przy czym wizerunek ten wykorzystywany zostanie jedynie w  materiałach 

promujących wydarzenie. Za otrzymanie zgody na utrwalanie wizerunku dzieci i młodzieży, 

biorącej udział w grze odpowiedzialni są opiekunowie grup zgłaszanych do gry. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione uczestników w trakcie 

trwania gry. 


