
Zdefiniowanie celu gry/motywu przewodniego: cel gry może być edukacyjny, krajoznawczy, integracyjny,
rozrywkowy, artystyczny, społeczny.  
Uczestnicy gry: warto zaplanować kto będzie adresatem gry terenowej. Czy są to np. dzieci czy młodzież czy
dorośli. 
Wybrać odpowiednie miejsce i trasę na grę: które będzie trasą Waszej gry. Ważne, aby było bezpieczne,              
z minimalnym ruchem samochodowym. Najlepiej wybrać w miarę znaną trasę. Szczególnie jeśli w grę grają
dzieci, dla dorosłych może być nawet trasa przez las. 
Należy ustalić rodzaj i ilość zagadek w terenie/mapa i zadania dla uczestników: biorąc pod uwagę cel, grupę
uczestników oraz przestrzeń gry, należy wymyśleć konkretne zadania, narysować mapkę gry. Rysując mapkę,
zaznaczamy na niej punkty gry i dopisujemy zadania. Jeżeli planujemy, że w grze weźmie udział więcej niż jedna
grupa, musimy zadbać, aby grupy szły innymi trasami lub w odpowiednich odstępach czasowych. Zadania,
pytania i wskazówki mogą być umieszczone na karcie zadań. 
Ustalić szczegółowy i przetestowany scenariusz to dokument, w którym krok po kroku należy opisać cały
przebieg gry. Od momentu startu do końca gry. 
Oszacować przybliżony czas gry terenowej: aby go ustalić najlepiej wcześniej samemu przejść przez ustaloną
trasę. Ważne by podczas przejścia mierzyć czas przejścia spacerem plus dodać czas rozwiązywania zagadek
(rozwiązując je podczas przejścia). 
Ustalić regulamin gry i warunki wygranej w grze. 
Osoba kontrolująca na każdym punkcie gry podczas wydarzenia: ważne by w każdym punkcie gry była osoba
kontrolująca, która potwierdzi, że dani uczestnicy rzeczywiście dotarli do danego punku gry. Potwierdzeniem
dotarcia do punktu może być naklejka, pieczątka jaką uczestnicy otrzymają od osoby kontrolującej dany punkt.  
Bezpieczeństwo (służby porządkowe) jeśli podczas gry spodziewamy się dużej liczby uczestników. Jeśli
uczestników nie będzie zbyt wiele warto skorzystać z wolontariuszy, którzy będą dbać o bezpieczeństwo
miejsca. Warto również by podczas takiej gry była jedna osoba w wolontariacie, która jest pracownikiem służb
medycznych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. 
Promocja gry: organizator gry terenowej musi zadbać o odpowiednią promocję, tak, aby jak największa liczba
osób mogła się dowiedzieć o tym wydarzeniu.  
Nagrody – dla uczestników gry w postaci upominków, dyplomów. 

DOBRA GRA TERENOWA   

Co warto zaplanować:  

Gry terenowe – rodzaj gier rozgrywanych najczęściej w czasie rzeczywistym, do których wykorzystuje się teren,
jego topografię oraz inne właściwości. Istnieje wiele rodzajów gier terenowych - zręcznościowe, siłowe, taktyczne.  

Dobre wskazówki:   
Należy przygotować listę zadań i mapkę dla każdego uczestnika gry. 
Warto pomyśleć o poczęstunku dla uczestników po grze terenowej (ciepłe napoje, zupa). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topografia_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taktyka


Jak być eko:      

Promocja wydarzenia:    

Przygotowując wydarzenie w Dniu   Dobra należy pamiętać o promocji gry terenowej.   Promować ją można promować
w mediach społecznościowych - na  Facebooku, Istagramie, TikToku i YouTube. Warto też  pomyśleć o stworzeniu
strony internetowej wydarzenia, o wywieszeniu plakatów i o ulotkach informacyjnych. Ważne by nawiązać kontakt z
lokalną gazetą, radiem lub telewizją i zaproponować patronat medialny nad tym wydarzeniem. Można zaprosić do
współpracy szkołę, dom kultury, świetlicę środowiskową, chór, zespół weselny lub ochotniczą straż pożarną, każdego
kto może zaangażować się w promocję wydarzenia.  
Materiał na temat promocji i social mediów z webinarium dostępny tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBjXahAi27Q&list=PLXVPj5nOsGcO54wUwsmRVFzdRYi_RjVRN 
https://www.youtube.com/watch?v=F4huHCM59Eg 
 

Jeżeli planujecie w czasie posiłku po grze terenowej przerwę na poczęstunek używajcie naczyń wielorazowego użytku.
Można umówić się z wypożyczalnią naczyń na współpracę. Za użyczenie naczyń, wy  na zaproszeniach umieścicie logo
wypożyczalni jako sponsora.  

https://www.youtube.com/watch?v=F4huHCM59Eg

