Gra terenowa
„ Po igle do sosny ”
Jak się przygotować?
Przed wyjściem z domu koniecznie weź:
- plecak
- jedzenie np. kanapki, czekolada, owoce
- woda do picia w bidonie / butelce wielorazowego użytku
- worek na odpadki oraz gumowe rękawiczki
- wygodny strój terenowy oraz buty
- naładowany telefon z dostępem do Internetu
- repelent odstraszający komary i kleszcze
- apteczka
- nóż / scyzoryk wielofunkcyjny

Przeczytaj zanim przystąpisz do gry
1. Dla bezpieczeństwa graczy, teren gry terenowej znajduje się całkowicie na terenie Lasów
Państwowych oraz nie przebiega przez niego żadna droga publiczna.
2. Pamiętaj, że w lesie możesz spotkać znaki zakazu wstępu z powodu
prac gospodarczych. Oznacza to, że nawet jeśli nie słychać ścinki drzew,
nie można wchodzić na teren prac ze względu na własne
bezpieczeństwo. Teren prac gospodarczych należy ominąć.
3. W artykule 26 pkt 2 Ustawy o Lasach wyszczególniono lasy, które są
objęte stałym zakazem wstępu:
1) uprawy leśne do 4 metrów wysokości
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
3) ostoje zwierząt

Zasady gry
1. Gra przeznaczona dla 2 grup – maksymalnie 4-5 osób w każdej grupie.
2. Drużyny startują z miejsca startu zaznaczonego na mapie gry jako „START”. w tym samym
czasie.
3. Każda z drużyn powinna posiadać:
- co najmniej jeden telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu,
- co najmniej jedną reklamówkę i rękawiczki
4. W momencie startu każda z drużyn pobiera mapę określającą lokalizację poszczególnych
punktów wraz z zadaniami
5. Dotarcie do określonych punktów z zadaniami zgodnie z mapą i wykonanie zadań skutkuje
uzyskaniem punktów.
6. Drużyny poruszają się pieszo.
7. Całą trasę drużyny powinny pokonać razem, bez rozdzielania się.
8. Po dotarciu na metę (punkt określony na mapie jako „META”), każda z drużyn weryfikuje
odpowiedzi do zadań oraz zlicza punkty.
9. Grę wygrywa ta grupa, która po zakończeniu i sprawdzeniu odpowiedzi otrzyma najwyższą
liczbę punktów.

Postanowienia końcowe
Podczas trwania gry, dzieci do lat 18, powinny znajdować się pod
opieką pełnoletnich opiekunów.

Uczestnicy gry powinni wziąć pod uwagę możliwe niekorzystne
warunki atmosferyczne oraz gwałtowne zjawiska pogodowe.

Nadleśnictwo Myszyniec nie ponosi odpowiedzialności za będące
własnością uczestników przedmioty pozostawione bez nadzoru, w
tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.

Nadleśnictwo Myszyniec nie ponosi odpowiedzialności za szkody i
urazy powstałe w trakcie realizowania gry.

Uczestnicy biorąc udział w grze lub ich pełnoletni opiekunowie
oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem i go akceptują.

