
Rodzinna gra terenowa - „Zaginione diamenty” 
Zapraszamy na super przygodę! Przeniesiemy Was do czasów księżniczek, zamków, 
smoków, krasnoludków i rycerzy :) Waszym zadaniem będzie pomóc księżniczce 
odzyskać utracone klejnoty. Po drodze czekają na Was zadania do wykonania  i 
zagadki do rozwiązania. Za każde wykonane zadanie otrzymacie część skarbu. A gdy 
zdobędziecie wszystkie diamenty, spowodujecie, że smutna księżniczka wreszcie się 
uśmiechnie :) Szykuje się kapitalna rodzinna zabawa! Grę organizuje Globtroterek.   

Globtroterek.com 
To trzyosobowa rodzina w składzie mama, tato i 7 letni Globtroterek. Podróżują po 
Europie, którą uwielbiają fotografować. Są fanami kempingowania i parków 
rozrywki.  Ich rodzinne podróże są pełne zabaw, zagadek i ciekawostek. Każde 
miejsce w Europie zwiedzają grając w grę miejską. Udowadniają, że podróże to 
wielka, rodzinna super przygoda! Ich blog znalazł się w pierwszej dziesiątce 
najlepszych blogów podróżniczych w Polsce, w konkursie Blog Roku 2015. 

 Co zrobić, żeby wziąć udział w grze? 

1. Zbierz rodzinną Drużynę, składającą się z minimum 2 , a maksimum  5 osób - w 
tym przynajmniej jednej osoby dorosłej i jednego dziecka w wieku 3 - 15 lat. Do 
zabawy zaproście rodzeństwo, ciocie, wujków, dziadków czy przyjaciół.

2. Zgłoś Drużynę do gry - zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie osobiście w dniu gry, 
podczas Gminnego Dnia Rodziny, od godz. 14.00 do godz. 14.55 lub do 
wyczerpania miejsc, w Punkcie Obsługi Gry umieszczonym na terenie parku.

3. W zabawie może wziąć udział 10 rodzinnych drużyn. Kto pierwszy ten lepszy ;)

Jak wygląda zabawa?
1. Z Drużynami, które zapiszą się na grę, zaczynamy zabawę w sobotę, 3 czerwca, o 

godz. 14:55 w Punkcie Obsługi Gry, umieszczonym na terenie parku. 
2. Dostaniecie od nas rekwizyty niezbędne do udziału w grze. 
3. Waszym zadaniem będzie odnaleźć 5 postaci, które mają dla Was zadania do 

wykonania.
4. Za każde wykonane zadanie otrzymacie część zaginionych klejnotów.
5. Gdy uzbieracie wszystkie diamenty będziecie musieli odnaleźć smutną 

księżniczkę i sprawić, by się uśmiechnęła. Każda Drużyna, która dotrze do 
księżniczki z kompletem klejnotów otrzyma nagrodę - niespodziankę :) 

6. Księżniczkę musicie odnaleźć najpóźniej do godziny 16.00 


