
VÁROSI KALANDTÚRA –LENGYEL NYOMOK BUDAPESTEN 

JÁTÉKSZABÁLYOK 

A játék célja a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok ismeretének bővítése és a két 
nemzet közti hagyományos barátság szorosabbá tétele. 

I Játékszabályok 

1. A játék június 9-án, (szombaton) kerül rendezésre  11.00-14.00 között Budapest 
területén. 

2. A Játék kezdetének és befejezésének helyszíne:  Budapest, VI. Ker. Jókai tér 1/2 
3. A résztvevők regisztrálására 10.00-10.40 között kerül majd sor a Polonia Nova 

Egyesület székhelyében Budapest, VI. Ker. Jókai tér 1/2 
4. A játék időtartama:  

a)Pontok megszerzése: (feladatok megfejtése) 11.00- 14.00  
b)Eredmény megállapítása: (pontok kiszámítása) 14.00-14.45  
c) Ebéd:14.00-15.00 
 
és Játék fináléja:15.00- 17.00 

5. A Játékosok kétszemélyes csoportokban játszanak. A Játékban való résztvétel 
feltétele a kéttagú csoportok regisztrációja (továbbiakban Csapatok) 

6. A kiskorú játékos csak felnőttkorú játékossal vehet részt, aki egyben jogosult a 
kiskorú felügyeletére. 

7. A Játékosok feladata a lehető legmagasabb pontszám megszerzése, a Budapest 
területén kijelölt helyekre való eljutás, és a meghatározott feladatok elvégzése. 
A feladatok elvégzésének a leírását valamint a pontozás szabályait a Játék 
résztvevői megkapják  a  Játék megkezdése előtt. 

8. Ha egy helyen azonos időben több Csapat tartozkódik,  a feladatok elvégzésének 
sorrendje a Csapatoknak az adott pontra való érkezési sorrendjében történik. 

9. A Játék résztvevői a feladatok elvégzése közben csak gyalogosan közlekedhetnek. 
10. Ha egy Játékos, vagy egy Csapat megsérti ezt a szabályzatot: vagy a játékszabály 

ill. fair play szabály be nem tartásával, vagy más Játékos akadályoztatásával, a 
Szervező jogosult a Játék bármely pillanatában az adott Csapat Játékból való 
kizárására. 

11. A Játékra történő regisztráláskor a Játékos beleegyezik, hogy: 
11.1 A Játékban a jelen szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint vesz 
részt. 
11.2 A Szervezők a résztvevők személyi adatait a Játékhoz szükséges körben 
dolgozzák fel (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény  szerint) 

II A győztesek kiválasztása 

1. Az a csapat győz, amelyik a legmagasabb pontszámot éri el, és a kijelölt 
időben eléri a Játék befejezésének helyszínét. 

2. Két vagy több Csapat azonos pontszáma esetén a helyezésről a Játék 
feladatsorának teljesítési időtartama dönt. 

3. Az eredmény kihírdetésre és a díjak átadására a Játék finaléjában kerül sor. 
 
 
 



 
III Díjak 

1. A játék fődíja egy hét főszezonban, Zakopanéban. 
2. Ezen kívül a Szervezők két különdíjat jelöltek ki a sorban következő két 

legjobb Csapat részére. 
3. Minden csapat, amely elvégzi a Játék feladatait, megszerzi az erről szóló 

Diplomát. 
4. A fődíj átvételének feltételei: 

4.1  A győzelem megszerzése ezen játékszabály rendelkezései szerint. 
4.2  A Csapat jelentkezése a finaléban ezen játékszabály rendelkezései   

 szerint. 
4.3  Írásban való díjátvétel megerősítése minden győztes Csapattag által. 
4.4  Ha a fődíj nyertese nem tartja be a 4.2 pontban való foglaltakat, vagy  

nem  teljesíti az ott foglalt feltételeket, elveszíti a fődíjra való 
jogosultságát. 

IV Záró rendelkezések 

1. A Játék lezajlását illetően, amelyben nincsen erre külön szabályzati 
rendelkezés, a döntő szó a Szervezőt illeti meg. 

2. A Szervező rendkívüli esetben fenntartja a szabályzat módósításának 
lehetőségét.  

 

A résztvevők figyelmébe ajánljuk: 

A Játékban történő résztvétel bizonyos fizikai erőnlétet feltételez. Tehát a résztvevőknek 
megfelelő fizikai erőnlét ajánlott, amely lehetővé teszi a játékban való résztvételt. 

Jusson eszetekbe kényelmes cipő valamint megfelelő ruházat. 

Ne feledjétek a gázt kikapcsolni és kutyát/macskát megetetni mielőtt bejelentkeztek. 


