
ZASADY PREMIERY GRY „TAJEMNICE BAŻANTARNI” 
1. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia gry jest wiata „Margitka” w Parku Leśnym Bażantarnia            

w Elblągu. 

2. W grze udział biorą drużyny, w skład których wchodzi 4 zawodników (3 uczniów i 1               

nauczyciel/opiekun). Drużyna, w uzasadnionych wypadkach, może liczyć mniej lub więcej          

zawodników, niż wymagana ilość. 

3. Gra polega na odszukaniu miejsc oznaczonych na mapie cyframi oraz na rozwiązaniu zadań             

przypisanych do tych cyfr (uzupełnienie odpowiedzi). Podpowiedzi i wszelkie informacje          

znajdują się w przestrzeni leśnej. 

4. Za prawidłowe rozwiązanie zadania drużyna otrzymuje 1 punkt, natomiast za błędne           

rozwiązanie zadania drużyna nie otrzymuje punktu. 

5. Kolejność odwiedzania miejsc jest dowolna. 

6. Pomiar czasu dla drużyny rozpocznie się, kiedy Koordynator gry oznajmi rozpoczęcie           

słowami: „Czas - start!”. 

7. Drużyny startują w kolejności losowej z odstępem czasowym. 

8. Pomiar czasu drużyny zakończy się w momencie, kiedy wszyscy członkowie drużyny           

przekroczą linię mety i oddadzą mapę ze swoimi odpowiedziami. 

9. Całe rozgrywki wygra ta drużyna, która uzyska największą ilość punktów (punkty uzyskuje            

się za poprawne odpowiedzi, czas, oraz za pytanie bonusowe na trasie gry). 

10.  Uczestnicy z zasadami punktacji zapoznani zostaną przed rozpoczęciem gry. 

11.  Odpowiedzi można sprawdzić na mecie gry. 

12. Gra powstała w ramach projektu „Odnowa i promocja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej           

Bażantarnia w Elblągu” dofinansowanego przez Zarząd Województwa       

Warmińsko-Mazurskiego. 

13. Opracowanie gry: Jolanta Zielińska - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kamil           

Zimnicki - PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.  

Życzymy udanej zabawy i powodzenia! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAMOWY PROGRAM PREMIERY GRY  
“TAJEMNICE BAŻANTARNI” 

 
godz. 8.45 – zbiórka uczestników przy wiacie “Margitka” w Parku Leśnym Bażantarnia w 
Elblągu  - (przedstawienie zasad, losowanie kolejności startu). 
 
godz. 9.00 – start pierwszej drużyny (każda kolejna 3 minuty później) 
 
godz. 9.00 – 13.30 – gra “Tajemnice Bażantarni”  
 
godz. 13.45 - podsumowanie gry - wręczenie nagród i dyplomów, oficjalne otwarcie ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej, ognisko z kiełbaskami.  
 

(godziny mogą ulec niewielkiej zmianie) 
 
 
W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: 

______________________________________ 
Kamil Zimnicki 

Główny specjalista ds. programowych i promocji 
PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

tel. 55 641 12 96, 518 683 376 
e-mail: zimnicki92@gmail.com 

  www.facebook.com/PTTKElblag 
  www.instagram.com/aniechtoszlak 

 

http://www.facebook.com/PTTKElblag
http://www.instagram.com/aniechtoszlak

