PUP w Sztumie
z/s w Dzierzgoniu

Regulamin gry
GRA MIEJSKA INACZEJ – ODKRYJ LOKALNY RYNEK PRACY
1. Organizatorem Gry jest Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
2. Cele Gry:
 zdobycie wiedzy ekonomicznej (z zakresu podstaw przedsiębiorczości)
i umiejętności zastosowania jej w praktyce;
 rozwijanie kreatywności i postawy przedsiębiorczej;
 zdobywanie doświadczenia w planowaniu i organizowaniu zatrudnienia
z pomocą PUP;
 kształcenie umiejętności pracy w zespole;
 kształcenie umiejętności pozyskiwania i selekcji informacji;
 kształcenie umiejętności łączenia szczegółów w jedną spójną całość;
 kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
3. Gra odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00 W Sali Starostwa
przy ul. Reja 12 w Sztumie.
4. Uczestnikami Gry mogą być uczniowie, który uczęszczają do ostatniej klasy szkoły
średniej lub zawodowej.
5. Uczestnicy biorący udział w Grze zorganizowani są w zespoły. W skład każdego zespołu
wchodzą 3 osoby. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu. Uczestnik
biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.
6. Każdy z zespołów reprezentuje inną klasę.
7. Każdy z zespołów uczestniczy w grze pod opieką osoby oddelegowanej ze szkoły (opiekun
nie bierze udziału w grze).
8. 1 opiekun może sprawować pieczę nad maksymalnie 4 Zespołami, reprezentującymi
szkołę.
9. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej osobom uczestniczącym w grze.
10. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od 24.10.2018 do 06.11.2018r. na formularzu
zgłoszeniowym dostarczonym do PUP osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną
na adres: e.cylka@sztum.praca.gov.pl lub n.piecek@praca.gov.pl .
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych PUP
http://sztum.praca.gov.pl/ oraz http://pupsztum.mojbip.pl/ lub w siedzibach Urzędu.
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11. Zasady przebiegu gry:
 Uczestnicy zbierają się w dniu 14.11.2018R. o godz. 8.45 w Sali Starostwa
przy ul. Reja 12 w Sztumie;
 każdy zespół zostaje zapoznany z fabułą gry i otrzymuje „Informacje dla Graczy”;
 przed rozpoczęciem gry dla każdego zespołu zostanie przypisana Kartę Drużyny, na
której organizator będzie przyznawał punkty;
 podczas gry zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty;
 każdy z zespołów będzie miał do rozwiązania 8 zadań;
 po wykonaniu ostatniego zadania, Gracze oczekują na podliczenie punktów;
 głównym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołów jest łączna liczba punktów;
 w przypadku równej liczby punktów przeprowadzana jest dogrywka;
 uczestnicy Gry są zobowiązani do przestrzegania zasad Fair play podczas
wykonywania zadań.
12. Wygrywa zespół, który uzyskał największą łączną liczbę punktów, a drugie i trzecie
miejsce zajmują kolejno zespoły, które odpowiednio jako drugi i trzeci uzyskały
największą, łączną liczbą punktów.
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu gry.
14. Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu są: głośniki bezprzewodowe JBL Go 2;
15. Nagrodą dla Zespołu, który zajmie 2. miejsce są: słuchawki nauszne JBL T450;
16. Nagrodą dla Zespołu, który zajmie 3. miejsce są: opaski sportowe smartwatch Mi Band 2.
17. Wartość każdej z nagród nie przekracza 760 złotych brutto. Zatem Uczestnicy, którym
ww. nagrody zostaną przyznane nie są obowiązani do uiszczenia, w związku
z przyznaniem nagrody, podatku dochodowego od osób fizycznych.
18. Wszelkie spory, wątpliwości rozstrzygają organizatorzy.
19. Zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych Uczestnicy gry wyrażają zgodę
na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry
w celu jej promocji) oraz umieszczanie ich na oficjalnej stronie PUP w Sztumie
z/s w Dzierzgoniu.
20. Sponsorami wydarzenia są: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne MDM Dorota
Procyk, Zakład Produkcyjno Usługowy „VRONT” Szymon Fehrmann, Polska Fabryka
Wodomierzy i Ciepłomierzy „FILA” Antoni Fila, „BLESA” Sp. j. BIL I WSPÓLNICY, „KATI”
Katarzyna Felenczak, Sala bankietowo – konferencyjna „DUET” Ewelina Karwowska.

