
 

Regulamin gry terenowej  

„Poznaj tajemnice X Pawilonu Cytadeli 

Warszawskiej” 
 

 

1. Gra „Poznaj tajemnice X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” służy 

upowszechnianiu wiedzy o historii oraz pomaga w poznaniu ekspozycji 

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. 

2. Organizatorem gry jest Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

3. Gra terenowa odbywa się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli 

Warszawskiej – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy ulicy 

Skazańców 25. 

4. Gra odbywa się w trakcie dnia otwartego „SOBOTA NA CYTADELI” tj. 

28.08.2021 w godzinach 10-20. 

5. Udział w grze jest bezpłatny. 

6. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

7. Zgłoszenie: przy ulicy Czujnej będzie ustawiony punkt startowy, w którym 

uczestnicy otrzymają karty zgłoszeń. Gracze umieszczą  na nich swoje 

dane kontaktowe (imię i nazwisko bądź nazwę drużyny oraz e-mail), 

konieczne do skontaktowania się ze zwycięzcami gry terenowej.  

8. Zasady gry: 

• Kartę zadań można będzie pobrać przy ulicy Czujnej (wejście do 

Cytadeli Warszawskiej od strony Wybrzeża Gdańskiego, przez Bramę 

Bielańską). 

• Kartę zadań warto  przeczytać na samym początku gry. 

• Dla właściwego rozwiązania kolejnych zadań należy stosować się do 

poleceń i podpowiedzi umieszczonych na karcie. 

• Na terenie Cytadeli Warszawskiej znajdują się różnego rodzaju 

eksponaty i tablice informacyjne, które są źródłem wiadomości 

niezbędnych dla uczestników gry terenowej. 

• Celem graczy jest odnalezienie informacji, bez  których 

niemożliwym będzie właściwe rozwiązanie zadań. 



• Wszystkie odpowiedzi należy wpisać czytelnie na karcie zadań. 

• Nie obowiązuje limit wieku dla graczy. Zalecane są grupy liczące od 

2 do 6 uczestników. 

• Gra odbywa się pieszo, na terenie budynku muzeum i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie.  

• Grę można rozpocząć w dowolnej chwili w trakcie trwania „SOBOTY 

NA CYTADELI”. 

• Wypełnione karty należy złożyć do skrzynki znajdującej się obok 

księgarni Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, w nie 

przekraczalnym terminie 28.08.2021 do godziny 20:00. 

 

9. Nagrody:  

• Prawidłowo wypełnione karty zadań należy oddać w punkcie 

znajdującym się przy głównym wejściu Muzeum (Obok księgarni 

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej). 

• Spośród uczestników, którzy oddadzą prawidłowe karty 

odpowiedzi, wyłonieni zostaną zwycięzcy (osoba lub drużyna). 

 

Karta zadań jest nieważna, jeśli:  

• jest uzupełniona w sposób nieczytelny;  

• nie zostały uzupełnione wszystkie pola z zadaniami lub zostały one 

uzupełnione błędnie;  

• nie zostało uzupełnione pole z nazwą drużyny. 

 

10. Podczas całego trwania gry, dzieci i młodzież do lat 18. muszą 

pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

 11. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym graczom, uczestnikom dnia 

otwartego ich mieniu oraz mieniu organizatora.  

12. Gracze zobowiązani są do:  

a) niekorzystania podczas gry  z internetu. 

b) zachowania uczciwości i zasad fair play w stosunku do innych 

graczy. 

c) nieniszczenia eksponatów Muzeum X Pawilonu Cytadeli 

Warszawskiej oraz elementów gry. 



13. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

14. Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w dniu 

otwartym „SOBOTA NA CYTADELI” w głównym punkcie informacyjnym, 

mieszczącym się przy ulicy Czujnej (wejście do Cytadeli Warszawskiej od 

strony Wybrzeża Gdańskiego, przez Bramę Bielańską). 

15. Udział w grze jest dobrowolny, a zarazem równoznaczny z 

zapoznaniem się  i akceptacja powyższego regulaminu.  

 

Uczestnicy gry terenowej „Poznaj tajemnice X Pawilonu Cytadeli 

Warszawskiej” NIE mogą: 

 

• dotykać eksponatów oraz kiosków multimedialnych 

• siadać w „kawiarence warszawskiej” oraz przed obrazem 

„Pożegnanie Europy”  

 

Ze względu na panujące przepisy prawa dotyczące COVID-19, uczestniczy 

gry terenowej, zobowiązani są do: 

 

• dezynfekcji rąk, pojemniki ze środkiem do dezynfekcji dostępne są 

przy wejściu do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej; 

• uczestnicy w budynkach Muzeum zobowiązani są do zachowywania 

bezpiecznego dystansu (2 metry) oraz zasłaniania maseczką 

ochronną nosa i ust; 

• liczba osób przebywających w poszczególnych strefach zwiedzania 

oraz na klatkach schodowych regulowana jest  przez pracowników 

obsługi Muzeum. Łącznie, we wszystkich salach ekspozycyjnych  

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, może przebywać 

maksymalnie 30 osób;  

 

 


