
    

 

REGULAMIN 

 

Gry Miejskiej “Bierzemy na warsztat tolerancję” 

promującej zrozumienie odmienności 

 

 

Głównym założeniem Gry Miejskiej “Bierzemy na warsztat tolerancję” jest promocja i zwiększenie 

akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Cel gry miejskiej: 

1. Edukacja i wspieranie dzieci oraz młodzieży w rozumieniu podstawowych pojęć takich jak 

niepełnosprawność, szacunek, odmienność, empatia, stereotypy, tolerancja, osoba                 z 

niepełnosprawnością itd.; 

2. Podniesienie świadomości uczniów w sprawach dotyczących mowy nienawiści, hejtu                    

i przestępstw z nienawiści; 

3. Integracja społeczna osób  “pełnosprawnych” z osobami z niepełnosprawnościami; 

4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania wyjątkowości w odmienności, różnorodności                  

i unikalnym cechom drugiego człowieka. 

 

Organizatorzy: 

1. Organizatorami gry miejskiej jest Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, Grupa 

Wolontarystyczna “Agrafka” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. 

2. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Pabianicach. 

3. Patronem Gry Miejskiej jest Starosta Pabianicki, Krzysztof Habura. 

4. Partnerzy: 

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, 

b) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, 

c) Placówka Wsparcia Dziennego “Junior” 

d)  Straż Miejska w Pabianicach, 

 

 

 



Termin i miejsce gry: 

Gra miejska “Bierzemy na warsztat tolerancję” odbędzie się w dniu 5 maja 2022 roku w 

Pabianicach, w godzinach 10.00-14.00. 

Gra rozpocznie się na przy Urzędzie Miasta mieszczącym się na ul. Zamkowej 16 w Pabianicach, po 

czym poszczególne zadania wykonywane będą w wyznaczonych punktach miasta, tj. 

1. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18, 

2. ECHO Pabianice, ul. Zamkowa 31, 

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Jana Kilińskiego 4, 

4. Straż Miejska w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, 

5. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach, ul. Zamkowa 39 

Po zakończeniu gry (przewidywany czas zakończenia wszystkich zadań – 12.30) uczestnicy wezmą 

udział w intergracyjnym ognisku, które odbędzie się na ul. Partyzanckiej 31 przy Placówce 

Wsparcia Dziennego “Junior”, podczas którego nastąpi podsumowanie wyników oraz rozdanie 

dyplomów i medali ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Zakończenie całego 

przedsięwzięcia zaplanowane jest na godz. 14.00. 

 

Uczestnicy gry i zgłoszenia: 

1. Gra przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych oraz osób z niepełnosprawnościami z 

terenu powiatu pabianickiego. 

2. Każda szkoła/instytycja może zgłosić maksymalnie 1 grupę w składzie której będzie 5 uczniów 

(z klas 6-8) + nauczyciel lub pedagog oraz 5 uczestników z niepełnopsrawnością z danej placówki + 

terapeuta lub opiekun 

3. W grze weźmie udział 5 zespołów, reprezentujacych poszczególne szkoły i placówki. 

4. Jeden zespół to dwie połączone grupy 5 uczniów i 5 osób z niepełnosprawnością + 2 opiekunów 

5. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia br. 

6. Zgłoszenie deklaracji chęci uczestnictwa (rejestracja) w Grze Miejskiej przesyłane są drogą 

elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.jachimek@pabianice.ld.policja.gov.pl.  

7. Zespoły zostaną wybrane w drodze losowania spośród nadesłanych w wyznaczonym terminie 

zgłoszeń. W związku z wczesniej podjętą współpracą projektową Szkoła Podstawowa Nr 5 im. G. 

Piramowicza oraz Szkoła Podstawowa Nr 13 im. S. Sempołowskiej mają gwarantowany udział w grze 

miejskiej. 

 

mailto:agnieszka.jachimek@pabianice.ld.policja.gov.pl


8. 22 kwietnia 2022r. na “Agrafkowym” Fanpage na Facebooku nastąpi losowanie zgłoszonych 

szkół. Do każdej grupy szkolnej zostaną losowo przydzielone grupy osób                               z 

niepełnosprawnościami.  

9. Podczas losowania zostaną przypisane odpowiednie kolory do odpowiednich zespołów 

(przykład: osoby wchodzące w skład zespołu dla którego wylosowano kolor czerwony przychodzą 

ubrane na Grę Miejską w kolorze czerwonym) 

10. W grze biorą udział wyłącznie zespoły zarejestrowane u Koordynatora Gry Miejskiej, 

utworzone w wyniku losowania, w dniu 22 kwietnia 2022 roku. 

11. Przed rozpoczęciem gry każda zakwalifikowana grupa ma obowiązek potwierdzenia swojego 

udziału u Koordynatora Gry, poprzez dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego do 

siedziby Komendy Powiatowej Policji, ul. Żeromskiego 18, lub przesłanie skan dokumentu na adres 

mailowy agnieszka.jachimek@pabianice.ld.policja.gov.pl. Formularz należy dostarczyć/przesłać 

najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2022 roku 

12. Formularze stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu dostępne są na stronie internetowej 

Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach: http://www.pabianice.policja.gov.pl oraz Grupy 

Wolontarystycznej “AGRAFKA”: https://wolontariatagrafka.pl/ 

13. Uczestnicy nie mogą posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających uczestnictwo w grze. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność 

i na własne ryzyko. Opiekunowie czuwają nad bezpieczeństwem uczestników i udzielają wsparcia 

merytorycznego. Koordynator punktu ocenia wykonane zadania. 

 

Zasady gry: 

 

1. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 05.05.2022r., w godzinach 10.00 – 14.00. 

2. Gra polega na realizacji zadań w poszczególnych punktach i przemieszczaniu się pomiędzy 

nimi zgodnie z przepisami i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

3. Za każde wykonane zadanie Uczestnicy mogą otrzymać od 10 do 25 punktów, w zależności od 

zadania, jakości i czasu jego realizacji. O punktacji decydują Koordynatorzy punktów. 

 

Przemieszczanie się Uczestników pomiędzy punktami gry nastęuje zgodnie z przeprowadzonym 

instruktażem. Niedopuszczalne jest korzystanie z prywatnych samochodów, taksówek, rowerów                   

i innych pojazdów silnikowych. Uczestników gry obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do 

przepisów ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie przepisów przez któregokolwiek z Uczestników, 
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skutkuje dyskwalifikacją. Decyzja w tej kwestii jest ostateczna. Zespoły poruszają się po mieście pod 

opieką nauczyciela i terapeuty, którzy występują w roli opiekunów Zespołu.  

W trakcie całej gry, uczestnicy będą mogli wykorzystać trzy “koła ratunkowe”, ułatwiąjące im 

rozwiązanie zadania,  z którym mają trudność. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu gry (ok. 12.30) i potrwa do godz. 14.00 

na ul. Partyzanckiej 31, przy Placówce Wsparcia Dziennego “Junior”. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwwania gry. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia gry, wyłonienia 

zwycięzców i wręczenia medali, dyplomów oraz ich publikacji na stronach internetowych 

organizatorów. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w grze. 

Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


