
 

 

Ramowy regulamin gry miejskiej „FAIR TRAIN” 2017 
VII EDYCJA 

Gra propagująca tematykę z zakresu edukacji globalnej 
dla młodzieży  

 
Ramowy regulamin Gry miejskiej Fair Train jest opracowany na dzień 20.03.2016. We wrześniu             
2017 po wejściu w życie reformy systemu szkolnictwa zostanie on zaktualizowany.  

 

Cele gry: 
 

● upowszechnianie wśród młodzieży, nauczycieli/ek oraz mieszkańców/ek Śląska treści  
z zakresu edukacji globalnej, szczególnie odnośnie Celów Zrównoważonego Rozwoju 

● zwrócenie uwagi uczestników/ek na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do 
poszukiwania ich rozwiązań 

● zachęcenie młodzieży do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym 
i przyjaznym 

● rozwijanie u młodzieży umiejętności krytycznego myślenia, współpracy i odpowiedzialności 
 

§1 
Gra miejska jest jednym z działań prowadzonych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod             
hasłem „My world depends on us”. 
 

§2 
Zasady gry: 

1. W grze miejskiej „FAIR TRAIN” mogą wziąć udział drużyny składające się z dwóch             
uczniów/ennic oraz jednego nauczyciela/ki/opiekuna/ki, jako reprezentacje swoich placówek        
oświatowych lub innych organizacji prowadzących działalność edukacyjną lub opiekuńczą.

 
2. W skład drużyn mogą wejść uczniowie/ennice z II, III i IV etapu edukacyjnego. 
3. Do gry może przystąpić dowolna liczba drużyn reprezentujących jedną placówkę, pod           

warunkiem, że na każdą dwójkę uczniów będzie przypadał jeden opiekunów. 
4. Każda drużyna zobowiązana jest przynieść ze sobą na grę zgody opiekunów/ek           

uczestników/czek na udział w grze i wykorzystanie wizerunku – wzory dokumentów zostaną            
przesłane pocztą elektroniczną do szkół przez organizatora. 

5. Gra odbędzie się w centrum Katowic, na terenie wskazanym na dostarczonej           
uczestnikom/czkom na mapie. 

6. Zadaniem drużyn - w VII edycji gry - będzie pokonanie trasy na terenie ścisłego centrum               
Katowic, wyznaczonej na mapie oraz wykonanie zadań z zakresu tematycznego          
odpowiadającego Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDG) m. in. nierówności (dostęp do          
wody, edukacji, energia), równości płci, zrównoważonego uprzemysłowienia oraz rozwoju         
gospodarczego, a w tym odpowiedzialnej konsumpcji, sprawiedliwego handlu,        
bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, migracji, praw człowieka, zmian klimatu oraz          
znajomości zagadnień edukacji globalnej i pojęć z nią związanych. W wykonaniu zadań            
pomocne będą umiejętności z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.  

7. Warunkiem przystąpienia drużyny do wykonania zadań na każdej stacji jest obecność 
wszystkich jej członków/kiń. 

8. Punktacja: 



 

● „pasażerowie” – za prawidłowe wykonanie zadań praktycznych na każdej ze stacji będą 
mogły odebrać „oczekujących pasażerów” 

● punkty – za prawidłową odpowiedź na punktowane pytania quizowe 
9. Nagrody otrzymają drużyny, które w trakcie wyznaczonego czasu zbiorą najwięcej pasażerów            
– zdobędą największą liczbę punktów i dotrą na metę. W przypadku uzyskania jednakowej liczby              
punktów, drużyny czeka dogrywka w postaci krótkiego quizu.  
10. Bezpośrednio po zakończeniu gry, na mecie, zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone            
nagrody i dyplomy za udział. 

 
§ 3 

Zasady zgłaszania drużyn: 
1. Zgłoszenie do gry jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu. 
2. Zgłoszenia zawierające: imiona i nazwiska uczestników/czek, pełną nazwę reprezentowanej         

placówki, telefon kontaktowy do opiekuna/ki oraz nazwę drużyny, należy przesłać w terminie     
do 04 listopada 2017 na adres: gramiejskazsh@gmail.com   

3. Ilość drużyn biorących udział w grze jest ograniczona do 36. O zakwalifikowaniu decydują             
kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 1) będą preferowane szkoły, które wcześniej           
nie uczestniczyły w grze Fair Train 2) przesłanie ciekawej wypowiedzi na temat tego, co              
oznacza dla uczniów/ennic hasło przewodnie TEG 2017 - “Our world depends on us”. Oceny              
zgłoszeń dokonają koordynatorzy/ki ze szkół partnerskich wraz z zespołem Fundacji Otwarty           
Plan. Informacja o przyjęciu zespołu zostanie wysłana do dnia 7 listopada 2016.   

§4 
Sposób i kryteria oceny konkursu: 

1. Nad prawidłowością przebiegu gry oraz przyznawania punktów czuwać będzie komisja. Skład 
komisji zostanie podany podczas otwarcia gry. 

2. Komisja będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a w sprawach 
spornych będzie podejmowała decyzję większością głosów. 

3. Decyzja komisji jest ostateczna. 
 

§ 5 
Nagrody: 

1. Dla wszystkich uczestników gry przewidziane są certyfikaty uczestnictwa - dyplomy. 
2. Nagrody główne stanowią: 3 wycieczki dla 3-osobowych drużyn do Brukseli i Parlamentu 

Europejskiego  
3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce. 

 
§6 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z konkursu w przypadku złamania przez             
uczestników/czki regulaminu. 
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych: 

1. Dane osobowe uczestników/czek gry będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z           
organizacją gry przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych            
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 

2. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników/czek konkursu z 
zastrzeżeniem postanowień punktu 1. 

 
§ 8 



 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu         
Cywilnego. 

2. Uczestnik/ka, zgłaszający się do udziału w grze i biorący w niej udział, wyraża zgodę na treść                
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. 

3. Biorąc udział w grze, uczestnik/ka wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego            
danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej           
i/lub cyfrowej w ramach działań fotograficznych przeprowadzonych podczas gry, a także na            
nieodwołalne, nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tych zdjęć w formie fotografii          
analogowej i/lub cyfrowej, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań,          
wynikających z gry. 

4. Ze względu na listopadowy termin gry organizator nie planuje przełożenia terminu, natomiast            
uczestników/czek zobowiązuje się do stosownego do warunków pogodowych ubioru.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie        
gry spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub             
okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez            
poniesienia dodatkowych kosztów.  

6. Wszelkie zapytania uczestnicy/czki mogą kierować na adres e-mail:        
gramiejskazsh@gmail.com   

 
 
 


