
 

 

REGULAMIN GRY  
 

 „PŁOMIENNY ŚWIT”  

Wersja terenowa 
  

Gra jest częścią zadania #Czerwony Bór’44  

dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 

 w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022  

 

Celem zadania jest poznawanie i odkrywanie historii w nowoczesny sposób. 

Oficjalna premiera gry odbyła się 19 czerwca 2022 r. w kompleksie leśnym  w pobliżu 

miejscowości Olszewo.  

  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem mobilnej gry terenowej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – 

zwana dalej Organizatorem.  

2. W grze może wziąć udział każdy. 

3. Udział w rozgrywce jest bezpłatny.   

4. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:  

• systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej),  

• uruchomioną funkcją GPS,  

• zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),   

• mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji. 

5. Gra odbywa się w terenie leśnym. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo 

członków uczestników gry.  

6. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną 

na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką 

osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  

7. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji 

prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią COVID19.  

 

§ 2. PRZEBIEG GRY  

1. Uczestnicy rozgrywki rejestrują się w grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack, 

akceptując tym samym regulamin gry. 

2. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy gracz skanuje kod QR umożliwiający rozpoczęcie 

gry, znajdujący się na stronie mbp-lomza.pl 

mbp-lomza.pl


 

 

 

3. Miejscem startu jest Pomnik ku czci Poległych podczas walk partyzanckich 

z niemieckim okupantem w Czerwonym Borze w 1944 r. (las w okolicach Olszewa).  

4. Zadaniem Graczy jest wykonanie określonych zadań i zdobycie jak największej liczby 

punktów.   

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin znajduje się do wglądu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży 

oraz na stronie internetowej Biblioteki 

2. Gra „Płomienny Świt” jest dostępna od 22 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  


