
REGULAMIN 

Indywidualnej Rodzinnej Zabawy Terenowej – edycja internetowa, z okazji Dnia Dziecka 

„Mali detektywi” 

 

I. Indywidualna Rodzinna Zabawa Terenowa zainicjowana jest przez Milanowskie Centrum Kultury 

w otwartej przestrzeni miejskiej Milanówka. 

II. Zabawa dostępna będzie od soboty 30 maja (od godz. 10.00) do poniedziałku 1 czerwca 2020 (do 

godz. 20.00) na terenie miasta Milanówka, w wielu lokalizacjach wskazanych w regulaminie z 

wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, pobranego ze strony www.mckmilanowek.pl. 

III. Zabawa stanowić będzie instalację umieszczoną w różnych punktach przestrzeni miejskiej. Będą 

to zewnętrzne plansze z zadaniami, umieszczone w różnych częściach Milanówka. MCK z okazji 

Dnia Dziecka umożliwia wzięcie udziału w konkursie internetowym. Aby wziąć udział w konkursie 

należy odpowiedzieć na pytania umieszczając je na formularzu pobranym ze strony internetowej. 

IV. W Zabawie można brać udział indywidualnie lub rodzinnie (osoby na co dzień mieszkające w 

jednym gospodarstwie domowym), przestrzegając powszechnie obowiązujące normy 

bezpieczeństwa. 

V. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Zabawie tylko pod opieką swojego rodzica lub opiekuna 

prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Zabawie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę.  

VI. Przed rozpoczęciem Zabawy internetowej należy wydrukować ze strony www.mckmilanowek.pl 

formularz zgłoszeniowy (karta konkursowa). 

VII. Ideą zabawy jest urozmaicenie rodzinnego spaceru na świeżym powietrzu o rozwiązywanie 

zagadek, promocja zdrowia, wzmocnienie samopoczucia i więzi rodzinnych, pobudzenie 

kreatywności. Zadania będą napisane na odpowiednich tablicach zawieszonych lub postawionych w 

przestrzeni miejskiej. Uczestnicy Zabawy zapisują odpowiedzi na formularzu zgłoszeniowym (karcie 

do zabawy), a następnie przesyłają skan lub zdjęcie wypełnionej karty na adres e-mail: 

sekretariat@mckmilanowek.pl . Czas wysłania karty: 1 czerwca 2020, godz. 21.00 

VIII. Lista lokalizacji stacji, w których znajdują się zadania: 

1. Teren przy budynku Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 

2. Teren przy Starym Kinie, ul. Piłsudskiego 33 

3. Teren przy budynku Straży Pożarnej, ul. Warszawska 18 

4. Teren przy pracowni kreatywnej „Kurnik – wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14 

5. Teren przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Literacka 20 

6. Teren przed Urzędem Miasta, ul. Kościuszki 45 

7. Skwer przed Pocztą Polską, ul. Piłsudskiego 30  

http://www.mckmilanowek.pl/
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IX. W jednej ze stacji, znajdującej się przy budynku Milanowskiego Centrum Kultury, przy ulicy 

Kościelnej 3, konieczne będzie wykonanie zdjęcia pamiątkowego uczestników przy instalacji lub 

elementów instalacji. Zdjęcie stanowić będzie załącznik do formularza z odpowiedziami. 

X. Po zakończeniu trasy zabawy i rozwiązaniu wszystkich zadań, przesyłamy skan lub zdjęcie 

formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcie pamiątkowe na adres: sekretariat@mckmilanowek.pl 

najpóźniej do 1 czerwca do godz. 21.00. 

XI. Po weryfikacji formularzy zgłoszeniowych i prawidłowych odpowiedzi, organizator konkursu 

internetowego skontaktuje się telefonicznie nie później niż do 3 czerwca z uczestnikami w celu 

przekazania upominków z okazji Dnia Dziecka. 

XII. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej, facebooka MCK-u, 

w informacjach medialnych jego wizerunku z przesłanego zdjęcia. 

XIII. Uczestnicy Zabawy biorą w niej udział dobrowolnie, biorąc odpowiedzialność za swoje  

bezpieczeństwo. 

XIV. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Obowiązują 

wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące 

zachowania bezpiecznej odległości w przestrzeni publicznej oraz noszenia maseczek i dezynfekcji. 

XV. W przypadku spotkania na trasie innych uczestników Zabawy, prosimy o zachowanie 

bezpiecznej odległości i wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

XVI. W szczególnych przypadkach Zabawa może zostać odwołana. 

XV. Wzięcie udziału w Zabawie stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptację  niniejszego 

regulaminu. 

XVI. Regulamin dostępny jest na stronie www.mckmilanowek.pl oraz w przestrzeni miejskiej - na 

każdej stacji, w której znajdują się zadania. 

XVII. Zabrania się dotykania, uzupełniania, rysowania po instalacjach i planszach. 

 

Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek, sekretariat@mckmilanowek.pl, 

22 758 32 34. 
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