
 

                                                     

II Gra  Terenowa „Drogi do niepodległości” (projekt) 

Organizatorzy: 

 Gimnazjalne Koło PTTK  przy  Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Hańsku, 

 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej 

Współorganizatorzy i partnerzy: 

 PTTK o/Włodawa, 
 Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, 
 Poleski Park Narodowy, 
 Nadleśnictwo Włodawa, 
 Nadleśnictwo Sobibór 
 Policja. 
 Wójt Gminy Hańsk. 

Patronat honorowy: 

1. Poseł na Sejm RP: Teresa Hałas  
2. Ks. Sławomir Brodawka 
3. Wójt Gminy Hańsk 

Termin:  2 czerwca 2019 r. Godzina  rozpoczęcia: 10.30 

Miejsce rejestracji: Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku 

Cel  główny gry: 

 Popularyzacja wiedzy na temat postaci św. Jana Pawła II . 
 Popularyzacja walorów przyrodniczych powiatu włodawskiego,  
 Uczczenie rocznicy „okrągłego stołu”. 
 Wzrost świadomości historycznej mieszkańców gminy Hańsk. 



 

Cele szczegółowe: 

 Przybliżenie społeczności  lokalnej postaci: św. Jana Pawła II  w 40 
rocznicę pierwszej wizyty w Polsce  

 Przybliżenie postaci  społeczników działających na rzecz 
środowiska lokalnego (Sławomira Sobolewskiego – regionalisty, 
współtwórcy i kustosza Izby Regionalnej w Hańsku, Jarosława 
Responda - przewodnika turystycznego, kustosza i współtwórcy  
Izby Regionalnej). 

 Poznanie historii miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 
Hańsk: kamieni  powstańczych, dębów katyńskich,  pomnika 
poświęconego poległym w czasie drugiej wojny światowej,  
grobów żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym). 

 Przekazanie w atrakcyjny sposób wiedzy historycznej. 
 Podniesienie poziomu   wiedzy   historycznej mieszkańców gminy 

Hańsk. 
 Integracja mieszkańców . 

Uczestnicy gry: 

Uczestnikami gry mogą być zespoły składające się z 6 uczestników (zespoły 
uczniowskie, zespoły rodzinne, sąsiedzkie, reprezentanci poszczególnych 
miejscowości, instytucji, samorządowcy, zespoły przedsiębiorców, 
stowarzyszeń, itp.) z terenu województwa lubelskiego.  Każda drużyna musi 
mieć w swoim składzie pełnoletniego opiekuna grupy.  

Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie drużyny w regulaminowym czasie. 
2. Posiadanie przez członków drużyny kamizelek odblaskowych                        

w jednakowych kolorach. 
3. Posiadanie przez kapitana/ opiekuna telefonu komórkowego z aparatem 

i dostępem do Internetu. 
4. Obowiązuje strój sportowy. 

Zgłoszenia drużyn do dnia  27 maja 2019 r. na karcie zgłoszenia (wzór                
w załączniku) na adres: konczal3@wp.pl.  W temacie wiadomości należy 
podać: GRA TERENOWA. 



 

Zadania uczestników: 

1. Pokonanie trasy gry prowadzącej śladami  miejsc pamięci na terenie 
miejscowości  Hańsk. 

2. Wykonanie   zadań  konkursowych.  
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej pracy swojej grupy.  

Nagrody: 

1. Uczestnicy Gry Terenowej otrzymają  dyplomy oraz upominki 
ufundowane przez sponsorów. 

Koordynator Gry Terenowej: Małgorzata Kończal  (opiekun SKKT), tel. 
721 876 467, email: konczal3@wp.pl 

Postanowienia końcowe: 

1. Dokumentacja fotograficzna pracy poszczególnych grup będzie 
umieszczona na stronie Gimnazjum Publicznego w Dubecznie  i  ZSPiP     
w Hańsku oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku. Prace 
wykonane podczas Gry prezentowane będą na holu GOK-u w Hańsku. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie drużyny                               
w regulaminowym terminie oraz wyrażenie  zgody na wykorzystanie 
danych osobowych (imię  i nazwisko) oraz wizerunku do promocji Gry 
Terenowej. Oświadczenie w załączniku. 

3. Prace  wykonane  podczas  Gry  przechodzą  na  własność  organizatorów. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania 

poszczególnych członków drużyn. Odpowiedzialność ponosi pełnoletni 
opiekun, który zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości 
podczas rejestracji drużyny. 

5. Opiekun drużyny zobowiązany jest przedłożyć organizatorom 
indywidualne  zgody rodziców/prawnych opiekunów nieletnich 
członków drużyny  na udział każdego w Grze. Wzór w załączniku. 

6. Podczas rejestracji drużyny opiekun /kapitan przedkłada organizatorom  
oświadczenia wszystkich członków drużyny (wzory w załączniku). 

 



 

 

Gra terenowa Drogi do niepodległości – 02.06.2019r. 

Karta  zgłoszenia drużyny  

 

1. Kapitan/opiekun grupy (imię i nazwisko, tel. kont. email):   

                      
…………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………….…… 

2. Nazwa drużyny ............................................................ 

3. Instytucja/miejscowość: ……………………………………………….…….. 
………………………………………………………………….….…. 

4. Imiona, nazwiska członków drużyny/wiek: 

a. ……………………………………………………………………………..….. 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………….. 

d. …………………………………………………………………………………… 

e. ………………………………………………………………………………….. 

f. …………………………………………………………………………………..   

 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie  w  celu 

wyłonienia zwycięzcy  i przyznania  nagrody. Poprzez  podanie  danych  

osobowych uczestnik  i  reprezentowana  przez niego  instytucja  wyrażają 

zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie i prasie.   

Za nieletnich uczestników   gry odpowiada opiekun/kapitan grupy. 

 

 
                                                         ................................. 

                                                               Podpis opiekuna grupy/ kapitana 

 

 



 

Oświadczenie1 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  ………………………………… 
w grze terenowej Drogi do niepodległości w Hańsku w dniu 
02.06.2019r. oraz  na wykorzystanie danych osobowych mojego 
dziecka (imienia i nazwiska) oraz wizerunku w celach promocji Gry. 

 

 

…………………………………………….. 

Data  oraz podpis rodzica /opiekuna 

 

1. Wypełniają rodzice/opiekunowie nieletnich uczestników. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich  danych osobowych (imienia 
i nazwiska) oraz wizerunku w celach promocji Gry Terenowej DROGI 
DO NIEPODLEGŁOŚCI organizowanej w Hańsku w dniu 02.06.2019 r. 

 

………………………………………… 

Data i podpis uczestnika 


