
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli 
oraz PTTK Otwock 
zapraszają na imprezę pod hasłem
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Gdzie i kiedy? 
Impreza odbędzie się w dniu 17 września 2022 r. (sobota). Wszystkich chętnych zapraszamy 

na trasę od godziny 10:00. Miejsce startu znajduje się przy wejściu głównym Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kołbieli. 

Wstęp wolny!  

Organizatorzy

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli, PTTK Otwock.

Partnerzy
  Powiat Otwocki, Otwocki Kalendarz Kulturalny, MOKTiS.

Trasy i wyzwania 
Dla Uczestników przygotowaliśmy dwie trasy. Pierwsza, 
rekreacyjna trasa rodzinna, ma długość około 3–5 km. 
Ta trasa obejmuje przejście przez ulicę o dużym ruchu, 
najmłodszych uczestników zapraszamy więc na nią 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Druga trasa 
ma długość około 2 km, jest bardzo prosta  i została 
zaplanowana z myślą o rodzinach z małymi dziećmi 
i o seniorach. 

Dane osobowe i wizerunek

Podczas imprezy będziemy robić zdjęcia, a udział w wydarzeniu  
jest potwierdzeniem zgody na to, żebyśmy wykorzystali je 
w relacji z imprezy zamieszczonej w mediach społecznościowych 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli, PTTK Otwock oraz 
współorganizatorów. Dane osobowe podane przy zgłoszeniu będą 

przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu realizacji 
imprezy.

Co jeszcze warto wiedzieć? 
Uczestników i organizatorów obowiązuje stosowanie się do przepisów ruchu 

drogowego. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby dorosłej lub 
z pisemną zgodą prawnego opiekuna. Wydarzenie odbędzie się bez względu na pogodę. Za 

szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich, Organizator nie odpowiada. W imprezie 
mogą uczestniczyć zwierzęta, o ile nie stanowią zagrożenia lub nie są uciążliwe dla innych 

uczestników wydarzenia, a Opiekunowie przestrzegają aktualnie obowiązujących na danym terenie 
przepisów związanych z wyprowadzaniem zwierząt. 

Na czym polega zabawa? 

Każdy z uczestników imprezy otrzymuje od Organizatora specjalną mapę z zaznaczonymi na niej punktami, które należy 
odnaleźć, oraz kartę startową. Mapa została przekształcona tak, aby odnalezienie punktów nie było oczywiste i aby wymagało od 

uczestników nieco inicjatywy i wyobraźni. Uczestnik ma za zadanie odnaleźć wskazane miejsca w określonym czasie i potwierdzić swoją 
w nich obecność wpisami w karcie startowej. Na mapach mogą znajdować się również dodatkowe wyzwania:  pytania i zagadki związane 

z topografią miejsca, w których odbywa się zabawa.
Spacer z mapą to okazja do bliższego poznania miejsca, w którym organizowana jest impreza, jego historii i charakterystycznych punktów topograficznych, 

zabytków czy urokliwych zakątków. To także doskonały sposób na miłe i aktywne spędzenie czasu dla całej rodziny!  
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