REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

1. ORGANIZATORZY
Organizatorami Gry Miejskiej jest Miasto Gdańsk, Wydział Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego we współpracy z gdańskimi
organizacjami pozarządowymi.
Nagrody zapewnia Miasto Gdańsk. A wkład merytoryczny i wsparcie
podczas gry zapewniają osoby z organizacji pozarządowych, działających
na rzecz równego traktowania.
2. OPIS GRY
2.1. Gra skierowana jest do mieszkańców, mieszkanek Gdańska oraz
osób odwiedzających Jarmark powyżej 16 roku życia.
2.2. Gra będzie trwała przez dwa dni Jarmarku, czyli w sobotę 30 lipca
oraz w niedzielę 31 lipca od 10:00 do 18:00.
2.3. Gra uświadamia jak bardzo jesteśmy różni, ale równi w wobec
prawa do życia, bezpieczeństwa i wolności. Biorąc udział w grze
dowiesz się więcej o różnych grupach mieszkających w Gdańsku.
2.4. Gra Miejska dotyczy 6 przesłanek Gdańskiego Modelu na rzecz
Równego Traktowania:
- wiek,
- płeć,
- orientacja psychoseksualna,
- wyznanie/ bezwyznaniowość,
- pochodzenie narodowe i etniczne,
- stan zdrowia.
3. ZASADY UDZIAŁU W GRZE
3.1. Gra składa się z 6 stacji. Dokładnie tyle, ile jest przesłanek.
3.2. Aby rozpocząć grę, odbierz Kartę Gry z namiotu Gdańskiego
Centrum Równego Traktowania (GCRT). Namiot znajduje się na
skwerze Heweliusza.
3.3. Jedna Karta Gry przeznaczona jest dla jednej osoby.
3.4. Pozostałe stacje gry również znajdują się na skwerze Heweliusza.
Są oznaczone kolorami kampanii „Gdańsk Miastem Równości”.
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Na każdej stacji znajdziesz pulę pytań do wylosowania.
Losujesz maksymalnie 2 pytania lub zadania.
Wszystkie pytania i zadania związane są z tematyką równego
traktowania.
Na każdej stacji będą osoby, które zweryfikują Twoją odpowiedź i
w razie potrzeby wyjaśnią, dlaczego taka odpowiedź jest
prawidłowa.
Gdy udzielisz poprawnej odpowiedzi lub wykonasz zadanie
zdobywasz 1 lub 2 punkty.
Punktami są fragmenty naklejki, które naklejasz na kartę gry.
Stacje można odwiedzać w dowolnej kolejności.
Dodatkowe 3 punkty otrzymasz, jeżeli poprawnie rozwiążesz
wszystkie hasła z krzyżówki na karcie gry.
Po przejściu 6 stacji możesz udać się ponownie do stanowiska
GCRT, by odebrać nagrodę.
Jeśli masz więcej pytań, na stacji GCRT są osoby, które udzielą Ci
odpowiedzi na nie.

4. NAGRODY
4.1. Nagrody wydawane są w namiocie, w którym można pobrać karty
gry, czyli na stacji GCRT.
4.2. Nagrody wręczane są na podstawie ilości zebranych przez Ciebie
punktów na Karcie Gry. Jedna Karta Gry to jedna nagroda.
4.3. Maksymalna zebrana ilość punktów to 15 ( po 2 na każdej ze stacji
oraz 3 za poprawnie wypełnioną krzyżówkę).
4.4. Nagrody są wydawane w sobotę 30 lipca oraz w niedziele 31 lipca
od 10:00 do 18:00.
4.5. Są trzy kategorie nagród:
- za wzięcie udziału i zdobycie do 7 punktów,
- za zdobycie od 8 do 14 punktów,
- za zdobycie od 15 do 17 punktów.

Rozpocznij z nami wspaniałą przygodę po różnorodności!
Zdobywaj punkty i odbierz nagrodę!
Do dzieła!

