
 
 
 

Regulamin 
Gra miejska “EKOBUSINESS - ZAPANUJ NAD ENERGIĄ” 
12 czerwca 2019 roku, Park Słowackiego w Bielsku-Białej 

 
 

I. Podstawowe informacje i zasady udziału w grze 

„Ekobusiness - Zapanuj nad energią” to gra terenowa przeznaczona dla całej rodziny, która odbywa się 
w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej dnia 12 czerwca 2019 roku w godzinach 16:10-18:30. Inspirowana jest 
kultową, bardzo lubianą grą planszową Eurobusiness. Celem naszej gry jest podnoszenie ekologicznej 
świadomości mieszkańców miasta Bielsko-Biała, propagowanie zachowań proekologicznych oraz przede 
wszystkim dobra zabawa i integracja rodzinna! Gra pokazuje, że oszczędzanie energii przynosi wymierne 
korzyści, także finansowe. 
 
1. Organizatorem gry miejskiej „Ekobusiness - Zapanuj nad energią” jest Biuro Zarządzania Energią 

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 
2. Termin – 12 czerwca 2019 roku. 
3. Start, stacje gry oraz meta – teren Parku im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej. 
4. Początek (start) - godz. 16:10, zamknięcie mety – 18:30.  
5. Limit liczby drużyn – 50. 
6. Skład drużyny: od 2 do 5 osób. W każdej drużynie wymagany jest udział osoby pełnoletniej.   

Niedozwolona jest wymiana zawodników w trakcie gry. 

II. Zapisy 
1. Zgłoszenia drużyn uczestniczących w grze miejskiej odbywają się od dnia 01.06.2019 w formie 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.miastodobrejenergii.pl 
i przesłanego na adres e-mail: pze@um.bielsko.pl  – o kolejności na liście startowej decyduje termin 
przesłania zgłoszenia. 

2. Termin dokonywania zapisów uzupełniających listę startową - w biurze zawodów (punkt START/META) 
w Parku Słowackiego od godz. 15:30 do 17:30 w dniu odbywania się gry. 

3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać: 
    – imiona i nazwiska zawodników 

                  – numer telefonu kapitana drużyny, który będzie używany przez drużynę podczas gry 
                  –   nazwę drużyny wymyśloną na potrzeby gry. 
                   

III.    Zasady zdobywania punktów, ich wymiany  na nagrody w Eko-bazarze 
oraz postanowienia końcowe 

1. Kolejność odwiedzania stacji gry miejskiej - dowolna.  
2. Drużyna po rejestracji w punkcie START otrzymuje numer startowy oraz kartę zadań czyli mapę wraz z 

planszą, na którą będzie naklejać zdobytą ekowalutę o nominale 1kWh. Jest to tzw. „energiś” 
równoważny zaoszczędzeniu 1 kilowatogodziny energii.  

3. Gra składa się z 20 stacji. Na każdej stacji można zdobyć 1kWh, a łącznie maksymalnie 20 x 1kWh, czyli 
20 Energisiów.  

4. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych energisów za wykonanie nieobowiązkowych zadań. 
Zadania te umieszczone są w miejscach oznaczonych różowymi balonami z symbolem pytajnika „?”, 
zlokalizowanych wzdłuż głównej alejki parkowej powyżej fontanny. 

5. W trakcie gry organizator może poinformować o innych możliwościach pozyskania dodatkowych 
energisiów. 

6. W grze istnieją dwa miejsca opisane jako „SZANSA”, oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim. 
Drużyna może skorzystać jeden raz z czerwonej i jeden raz z niebieskiej SZANSY.  
Uwaga! SZANSA może oznaczać  zysk, ale także stratę ekowaluty. 

http://www.miastodobrejenergii.pl/
mailto:pze@um.bielsko.pl


7. Każdą stację można odwiedzić jeden raz.  
8. Ekowalutę zebraną podczas gry wymienia się na nagrody w Eko-bazarze na podstawie karty 

zadań z wklejonymi energisiami. 
9. Liczba nagród danego rodzaju, tak jak i nagród ogółem jest ograniczona. 
10. Każda drużyna, która zmieści się w limicie czasu 16:10-18:30 i odwiedzi minimum jedną stację otrzyma 

nagrodę.  
11. Ekowaluta „Energetka” (1 kWh), znajdująca się na zaproszeniu oraz zdobyta na festiwalu, może być 

także wykorzystana do pozyskania nagrody w Eko-bazarze. 
12. Każda drużyna, która odwiedziła wszystkie stacje gry może wziąć udział w DODATKOWYM KONKURSIE, 

który polega na wymyśleniu hasła promującego Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Miejsce na wpisanie 
tego hasła znajduje się na odwrocie karty zadań. Cztery najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone: 
 zabiegiem/fryzurą  w gabinecie Lili Instytut Kosmetyki i Medycyny Estetycznej  
 wycieczką górską ekstremalnym rowerem elektrycznym Falcon  
 biletem wstępu do Energylandii   
 biletem wjazdu kolejką linową na Szyndzielnię. 

13. Drużyna, która brała udział w grze miejskiej może wystartować także w innych konkursach podczas 
9 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. 

14. W grze miejskiej nie mogą uczestniczyć osoby nietrzeźwe. 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników. 


