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REGULAMIN GRY TERENOWEJ „NIEPODLEGŁA” 
 

1. Gra terenowa odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku. 
2. Gra organizowana jest przez Szkołę Podstawową nr 39 im. Bartosza Głowackiego pod patronatem 

władz Dzielnicy II Miasta Krakowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. 

3. Gra odbędzie się na terenie SP nr 39 mieszczącej się przy ulicy Jachowicza 5 w Krakowie. 
4. W grze mogą wziąć udział drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu  Dzielnicy II Miasta 

Krakowa tj. SP3, SP10, SP18, SP38, SP39, SP75. 
5.  Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  

ZASADY GRY 

Gra terenowa „Niepodległa” organizowana jest by zapoznać jej uczestników z historią wyzwolenia Krakowa 
spod władzy zaborczej oraz z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w latach 
1914-1921. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez 
rozwiązywanie zadań na poszczególnych stanowiskach. Każde stanowisko ma przypisaną odpowiednią 
liczbę punktów. Przez zaliczenie stanowiska rozumiane jest dotarcie do danej stacji i rozwiązanie zadania.  

1. Gra terenowa zaczyna się i kończy w Komendzie Głównej „Strzelca” (sala baletowa SP 39). 
2. Każda szkoła wystawia 4 osobową drużynę, która bierze udział w Grze pod opieką nauczyciela           

z danej placówki. 
3. Drużyny poruszają się zgodnie z marszrutą wyznaczoną przez Komendę Główną pod opieką oficera 

łącznikowego. 
4. Czas gry to 2 godziny lekcyjne. 
5. Drużyny poszczególnych szkół rozpoczynają Grę w następujących godzinach: 

 

 SP 3 – 10:10 
 SP 10 – 10:30 
 SP 18 – 10:50 
 SP 38 – 11:10 
 SP 39 – 11:30 
 SP 75 – 11:50 

 

6. Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 10 minut przed planowanym 
rozpoczęciem Gry. 

PRZEBIEG GRY I JEJ FABUŁA 

      Jesteście polskimi patriotami. Chcecie walczyć o wolną Polskę. W tym celu zgłaszacie swój akces do 
Związku Strzeleckiego, organizacji społeczno-wychowawczej o charakterze paramilitarnym. Przejdziecie 
szkolenie podczas którego będziecie musieli się wykazać sprytem, inteligencją, wiedzą oraz sprawnością 
fizyczną.  

1. Na każdym etapie szkolenia będziecie rozwiązywać zadania, za które będziecie zdobywać punkty.  
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2. Każdej drużynie zostanie przydzielony oficer łącznikowy – obserwator, który będzie pilnował 
rzetelnego wykonywania zadań oraz wypełniał Kartę Punktową Gry. 

3. Całą trasę drużyna powinna pokonać razem, bez rozdzielania się. 
4. W przypadku konieczności przerwania Gry należy powrócić do Komendy Głównej. 
5. Po zakończeniu Gry nastąpi weryfikacja Karty Punktowej i podliczenie ostatecznej liczby uzyskanych 

punktów. 
6.  O klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych punktów.  
7. W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów o kolejności końcowej 

decydują odpowiednio: 
a) Wynik na strzelnicy 
b) Wynik na torze przeszkód 

8. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Komendantowi szkolenia w czasie 15 minut              
od ukończenia Gry przez daną drużynę.  

9. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu rywalizacji przez wszystkie drużyny na stronie 
internetowej SP 39 - http://www.sp39krakow.pl/ 

10. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, 
utrudniania gry innym graczom, Komendant szkolenia ma prawo wykluczenia go z Gry. Decyzja 
Komendanta w tej kwestii jest ostateczna.  

11. Wszystkie drużyny otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie Gry, a najlepsza drużyna 
zostanie nagrodzona podczas uroczystości w dniu 11 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3. 

 W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z  panem Tomaszem Szczepanikiem 

e-mail:  gimbelfer@op.pl 

TEMATYKA, ZAKRES WYMAGAŃ, LITERATURA 

Członkowie drużyn znają:  

 okoliczności wyzwolenia Krakowa spod władzy austriackiej w październiku 1918 roku oraz 
najważniejsze wydarzenia towarzyszące odzyskaniu niepodległości przez Polskę w latach 1914-
1921; 

 terminy: Polska Organizacja Wojskowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia, Orlęta lwowskie, powstanie 
wielkopolskie, powstania śląskie, Cud nad Wisłą, Związek Strzelecki, Polska Komisja Likwidacyjna, 
odwach; 

 postaci: Józef Piłsudski, Józef Haller, Ignacy Paderewski, Antoni Stawarz, Bolesław Roja, Wojciech 
Korfanty, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Franciszek Józef I, Wilhelm II 
Hohenzollern, Mikołaj II Romanow, Thomas Woodrow Wilson. 

Literatura:  

 szkolny podręcznik do historii, do klasy siódmej szkoły podstawowej. 
 strona internetowa - http://stawarz.podgorze.pl/stawarz.html ze szczególnym uwzględnieniem 

okoliczności wyzwolenia Krakowa. 
 Wikipedia 

 


