
Regulamin gry drużynowej

AGENT
organizowanej w ramach Szkolnego Dnia Śląskiego

§1. Organizator

1. Organizatorem i pomysłodawcą gry drużynowej Agent (zwanej dalej Agent) jest uczeń II Liceum
Ogólnokształcącego im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach – Grzegorz Będzichowski.
2. Pieczę nad organizacją  Agenta  sprawuje mgr Gabriela Szocik oraz mgr Jadwiga Przybyłek –
Cyba.
3. Przez organizację Agenta rozumie się przygotowanie budynku szkolnego do jego prawidłowego
przebiegu.

§2. Zasady gry

1. Agent odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 roku w budynku II LO w Gliwicach w godzinach 8:00
– 15:20 (w razie większego zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania Agenta w przeciągu
2 dni).
2.  Celem  Agenta  jest  przybliżenie  jej  uczestnikom historii,  kultury  i  gwary  Górnego Śląska w
ramach organizowanego Szkolnego Dnia Śląskiego oraz nauka wspólnego działania w grupie o
ograniczonym zaufaniu wobec uczestników.
3. Podczas Agenta uczestnicy wspólnie będą wykonywać zadania, otrzymywać w zamian stworzoną
na potrzeby gry walutę – wróble, fanty oraz wskazówki.
4.  Zadaniem  uczestników  jest  wspólne  wykonywanie  zadań,  mimo  pewnych  utrudnień  oraz
zdobywanie stworzonych na potrzeby gry pieniędzy. W razie nieprawidłowego wykonania zadania,
grupie nie przyznaje się pieniędzy.
5. O przebiegu gry decydują uczestnicy w drodze wyboru scenariusza. Mogą oni wybrać jeden z
trzech scenariuszy. Różnią się one konkurencjami. Uczestnicy wybierając scenariusz nie dowiadują
się, jakie zadania będą musieli wykonywać.
6. Od uczestników gry wymaga się ciszy i kulturalnego zachowania podczas wykonywania zadań,
które odbywać się będą w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych na terenie szkoły.
7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, organizatorzy mają prawo zakończyć grę, bez
możliwości jej wznowienia.

 §3. Przebieg gry

1. Wymaga się, aby skład drużyny zgłosił się w celu zapisania swej grupy do udziału w grze do dnia
28 listopada 2022 roku do ucznia klasy 3C – Grzegorza Będzichowskiego (drogą elektroniczną lub
osobiście). Grupa może składać się uczniów różnych klas.
2. W dniach 28 listopada – 1 grudnia nastąpi stworzenie grafiku rozgrywek, który do wiadomości
zostanie podany w dniach 2 – 4 grudnia.
3. W dniach 28 – 1 grudnia organizator rozpocznie proces przygotowawczy gry. W każdej grupie
organizator wyznaczy tytułowego agenta, którego zadania zostały wyjaśnione w paragrafie 5.
4.  W dniu  1  grudnia  zostaną  przeprowadzone  z  grupami  zajęcia  zapoznawcze.  Ich  celem jest
poznanie uczestników przez organizatora. Zadaniem każdego z uczestników jest podanie na forum
podczas  zajęć  następujących informacji:  imię  i  nazwisko,  klasa,  zainteresowania.  Informacje  te
będą potrzebne do przeprowadzania eliminacji.
5. W dniu 5 grudnia w godzinach 8:00 – 15:20 odbędą się rozgrywki Agenta.
6. Uczestnicy o wyznaczonej godzinie stawiają się w miejscu rozpoczęcia gry. Tam wita się z nimi
prowadzący  gry  i  przedstawia  pokrótce  regulamin.  W  tym  momencie  uczestnicy  oddają  do
depozytu telefony komórkowe oraz inne sprzęty elektroniczne. Następnie przedstawia drużynie ich
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pierwszą konkurencję oraz kwotę,  na którą wycenione jest  wykonanie zadania.  Potem oznajmia
uczestnikom sygnał rozpoczęcia konkurencji. Podczas konkurencji uczestnicy rozwiązują zadanie,
jednocześnie  obserwując  siebie  wzajemnie,  aby  dostrzec  działania  agenta.  Po  jej  wykonaniu
prowadzący wybiera skarbnika grupy i przekazuje mu zarobione pieniądze. Następnie uczestnicy
zostają poddani eliminacjom.
7. Eliminacje polegają na przeprowadzeniu testu wiedzy o agencie, który tworzy się na podstawie
informacji, które padły na forum grupy podczas zajęć zapoznawczych. Jeżeli uczestnik poprawnie
wypełni test, przechodzi do dalszego etapu, jeżeli nie, odpada z gry. Eliminacje odbywają się po
każdym zadaniu. Podczas nich odpaść może od 1 do 4 osób.
8. Gdy w grze pozostaje tylko agent i dwóch uczestników, rozgrywany jest  finał polegający na
działaniu indywidualnym uczestników. Każdy z nich otrzymuje inne zadanie, które musi wykonać
samodzielnie.
9. Grę wygrywa osoba, która w finale zebrała najwięcej pieniędzy. Nagrodzeni zostają: wygrany
oraz agent.
10. Najważniejszą zasadą gry jest spostrzegawczość każdego z uczestników. W tej grze wszystko
może  mieć  znaczenie,  a  poza  tym  nie  wszystko  zawsze  zostanie  dopowiedziane  do  końca.
Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością samodzielnego myślenia w obliczu różnych sytuacji,
które wydarzać się będą podczas gry.
11.  Podczas  gry  uczestnicy  mogą  zawiązywać  sojusze  między  sobą.  Mogą  wymieniać  się
wzajemnie informacjami, nie mówiąc ich jednocześnie pozostałej grupie. Można wykorzystywać
swoje taktyki gry, aby przetrwać w grze do końca. Jedynym warunkiem jest niełamanie regulaminu.
12. Podczas gry uczestnicy mogą zdobywać fanty. Ich opis znajduje się w paragrafie 6.

§4. Uczestnik

1. Uczestnikiem gry może zostać uczeń oraz nauczyciel II LO w Gliwicach.
2. Uczestnik gry może sprawiać pozór tego, że jest agentem, jednocześnie nim nie będąc. Pomoże
mu to w myleniu grupy i przetrwaniu w grze do końca.
3. Uczestnicy w razie wątpliwość, mogą kontaktować się z organizatorem gry do 5 grudnia 2022
roku.

§5. Agent

1. Agentem zostać może tylko jeden uczestnik gry. Pozostaje on w grze do końca.
2. Agent wybierany jest przez organizatora  Agenta. Od chwili przekazania mu informacji o roli,
jaką będzie sprawował podczas gry aż do chwili zakończenia gry, nie może nikomu wyjawić tego
faktu.  W razie  niedostosowania się do tej  zasady,  gra zostaje unieważnione bez możliwości  jej
wznowienia.
3.  Zadaniem agenta  jest  utrudnianie  drużynie  wykonywania  zadań,  jednocześnie  nie  zwracając
większej uwagi innych uczestników na swoje poczynania.
4. Agent podczas eliminacji nie jest zobowiązany do pisania testu, jednak musi sprawić pozór, że
test został przez niego wypełniony, aby nie zwracać na siebie uwagi pozostałych. Agent również
może zdobywać fanty umożliwiające przetrwanie w grze do końca, mimo iż nie są mu do tego
potrzebne.
5. Uczestnik w chwili otrzymania informacji, że będzie sprawował rolę agenta, nie może się jej
zrzec.
6.  Agent  przed  rozpoczęciem  rozgrywek  może  kontaktować  się  z  organizatorem  w  razie
wątpliwości i pytań dotyczących jego funkcji.
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7. W sytuacji, gdy podczas eliminacji wszyscy uczestnicy poprawnie obstawią, kto jest agentem,
gdyż ten swoim zachowaniem i metodami działania ujawnił się niecelowo, prowadzący wyznacza
nowego agenta.

§6. Fanty i wróble

1.  Podczas  gry  uczestnicy  będą  mieli  możliwość  znajdywania  następujących  fantów:  jokera,
zielonego  immunitetu  i  czarnego  immunitetu,  które  umożliwiają  bezpieczne  przebrnięcie  przez
eliminacje.
2. Joker (krążek koloru pomarańczowego) wyłożony podczas testu w ramach eliminacji, anuluje 1
nieprawidłową odpowiedź.
3.  Zielony  immunitet  (krążek  koloru  zielonego)  wyłożony  podczas  testu  w  ramach  eliminacji,
wszystkie  nieprawidłowe  odpowiedzi  zalicza  jako  poprawne,  co  automatycznie  skutkuje
pozytywnym wynikiem testu uczestnika i daje gwarancję uczestnictwa w dalszym etapie gry.
4.  Czarny  immunitet  (krążek  koloru  czarnego)  wyłożony  podczas  testu  w  ramach  eliminacji,
wszystkie  nieprawidłowe  odpowiedzi  zalicza  jako  poprawne,  co  automatycznie  skutkuje
pozytywnym wynikiem testu uczestnika i daje gwarancję uczestnictwa w dalszym etapie gry. Poza
tym, czarny immunitet podczas wyłożenia unieważnia wszelkie użyte w tym samym teście zielone
immunitety i jokery. Jest tylko jeden w grze.
5. Uczestnicy mogą użyć powyższych fantów podczas wybranej przez siebie eliminacji. Podczas
wypełniania testu, uczestnik kładzie na stole swój fant i pozostawia go na nim. Po wypełnieniu testu
prowadzący gry zabiera fant, który z powrotem wraca do obiegu i może być odnaleziony kolejny
raz.
6.  Uczestnicy  w  zamian  za  poprawne  wykonanie  zadania  otrzymują  pieniądze  stworzone  na
potrzeby  Agenta – wróble. Nominały banknotów to: 100 wróbli (wizerunek II LO w Gliwicach),
200  wróbli  (wizerunek  Radiostacji  Gliwickiej),  500  wróbli  (wizerunek  Areny  Widowiskowo –
Sportowej  Gliwice),  1000  wróbli  (wizerunek  Palmiarni  Miejskiej  w  Gliwicach),  2000  wróbli
(wizerunek Zamku Piastowskiego w Gliwicach) oraz 5000 wróbli (wizerunek Gliwickiej Starówki).

§7. Wygrana

1. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa w Agencie.
2.  Agent  oraz  wygrana  osoba  w  ramach  nagrody  otrzymują  szansę,  czyli  karteczkę,  która
traktowana jest jako dodatkowe nieprzygotowanie. Można jej użyć u każdego nauczyciela.

§8. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin  Agenta  znajduje  się  na  stronie  internetowej  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.
Walerego Wróblewskiego w Gliwicach oraz u organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Agenta, nieprzewidywanych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Agenta z ważnych
przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 


