
 

 

 

 

 

REGULAMIN  

GRY INTEGRACYJNEJ 

„RAZEM NA SZCZYT”  



 

 

Podstawowe informacje: 

„Razem na szczyt!” jest grą integracyjną skierowaną do całych drużyn, zastępów, osób 

indywidualnych i rodzin opierającą się na zdobywaniu Korony Gór Świętokrzyskich. Może 

w niej wziąć udział każdy mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Ze względu na 

COVID-19 wydarzenie ma charakter indywidualny, co oznacza, że każdy biorący udział 

patrol może dowolnie wybrać czas przejścia wybranej trasy. Celem gry jest nauczenie 

współpracy między członkami grupy. 

 

Organizator: 

Organizatorem wydarzenia jest ZHP Chorągiew Kielecka 

 

Terminy: 

Wydarzenie odbywać się będzie nieprzerwanie od 25.09.2021r. do 6.12.2021r.  

W trakcie trwania będą następować poszczególne etapy: 

 Zgłoszenia patroli od 25.09.2021 r. do 1.11.2021 r.  

 Realizacja gry od 25.09.2021 r. do 21.11.2021 r. 

 Podsumowanie gry oraz opublikowanie listy zwycięzców od 21.11.2021 r. do 

6.12.2021 r. 

 

Miejsca: 

Wydarzenie obejmuje swoim działaniem teren całego województwa świętokrzyskiego ze 

szczególnym naciskiem na szczyty Gór Świętokrzyskich i prowadzące do nich szlaki 

turystyczne. 

 

Uczestnicy: 

Gra jest dedykowana dla całych drużyn/ zastępów/ rodzin i może w niej wziąć udział każdy 

mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Patrol musi składać się z minimum jednej 

osoby, nie ma natomiast maksymalnej ilości osób w patrolu. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz umieszczony poniżej najpóźniej do 

1.11.2021 r. za pośrednictwem linka: https://forms.office.com/r/v9W4hQ331q 

Osoba zgłaszająca zostaję równocześnie osobą kontaktową w przypadku wygrania przez 

patrol nagrody.  

 

 

https://forms.office.com/r/v9W4hQ331q


 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkami uczestnictwa są: 

 Skompletowanie patrolu biorącego udział w grze 

 Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz do 1.11.2021r. 

 Posiadanie telefonu z zainstalowaną aplikacją Actionbound 

 Chęć poznania uroków województwa świętokrzyskiego 

 

Opis gry: 

Podczas gry do zrealizowania będzie 15 punktów umieszczonych na szczytach gór 

znajdujących się w spisie szczytów Korony Gór Świętokrzyskich (których łącznie jest 28). 

Szczegóły dotyczące miejsc gry znajdziecie na mapie, którą dostaniecie z mailem 

potwierdzającym zgłoszenie. Mapa jest interaktywna i przekierowuje do poszczególnych 

zadań w aplikacji Actionbound. Po dotarciu na szczyt aplikacja pokaże Wam zadanie do 

realizacji. Każde z zadań jest aktywne całodobowo, 7 dni w tygodniu przez cały okres 

trwania gry.  

Uczestnicy są zobowiązani do przesyłania potwierdzeń realizacji zadań zgodnie  

z wytycznymi w instrukcjach do poszczególnych zadań na maila: 

razemnaszczyt@kielecka.zhp.pl 

 

 

Wyprawka uczestnika i nagrody: 

Po dokonaniu zgłoszenia do każdego patrolu zostanie wysłana wyprawka na adres podany 

w formularzu. 

Na dziesięć najaktywniejszych patroli oczekują dodatkowe nagrody. Wyniki zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej: kielecka.zhp.pl oraz w mediach społecznościowych 

Chorągwi Kieleckiej ZHP, a nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 6.12.2021 r. 

 

Kontakt: 

W razie pytań lub potrzeby rozwiania jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt 

mailowy na adres: razemnaszczyt@kielecka.zhp.pl 

 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie podczas 

trwania wydarzenia. O każdej zmianie zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani. 
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