
 

KARTY STARTOWE POLSKO – SŁOWACKIEJ GRY MIEJSKIEJ 

realizowanej w ramach projektu pn. „Dziedzictwo obok mnie  - ochrona i promocja Międzykulturowego 

Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko – Słowackiego” 

 

 

 

Sygnatura grupy:  
P …. 

Czas przejścia trasy: 

Ilość osób w grupie: Czas wyjścia na trasę (potwierdza 

wydania karty): 
Czas dotarcia na metę: 

Poprawne odpowiedzi na 

pytania w karcie:* 

TAK / NIE 

Zaliczenie punktów foto:* 

 

TAK / NIE 

Udostepnienie zdjęć:* 

 

TAK / NIE 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

Sygnatura grupy:  
P …. 

Czas przejścia trasy: 

Ilość osób w grupie: Czas wyjścia na trasę (potwierdza 

wydania karty): 
Czas dotarcia na metę: 

Poprawne odpowiedzi na 

pytania w karcie:* 

TAK / NIE 

Zaliczenie punktów foto:* 

 

TAK / NIE 

Udostepnienie zdjęć:* 

 

TAK / NIE 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

Sygnatura grupy:  
P …. 

Czas przejścia trasy: 

Ilość osób w grupie: Czas wyjścia na trasę (potwierdza 

wydania karty): 
Czas dotarcia na metę: 

Poprawne odpowiedzi na 

pytania w karcie:* 

TAK / NIE 

Zaliczenie punktów foto:* 

 

TAK / NIE 

Udostepnienie zdjęć:* 

 

TAK / NIE 

* niewłaściwe skreślić 

 

 



 

 

KARTY STARTOWE POLSKO – SŁOWACKIEJ GRY MIEJSKIEJ 

realizowanej w ramach projektu pn. „Dziedzictwo obok mnie  - ochrona i promocja Międzykulturowego 

Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko – Słowackiego” 

 

 

 

Sygnatura grupy:  
R …. 

Czas przejścia trasy: 

Ilość osób w grupie: Czas wyjścia na trasę (potwierdza 

wydania karty): 
Czas dotarcia na metę: 

Poprawne odpowiedzi na 

pytania w karcie:* 

TAK / NIE 

Zaliczenie punktów foto:* 

 

TAK / NIE 

Udostepnienie zdjęć:* 

 

TAK / NIE 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

Sygnatura grupy:  
P …. 

Czas przejścia trasy: 

Ilość osób w grupie: Czas wyjścia na trasę (potwierdza 

wydania karty): 
Czas dotarcia na metę: 

Poprawne odpowiedzi na 

pytania w karcie:* 

TAK / NIE 

Zaliczenie punktów foto:* 

 

TAK / NIE 

Udostepnienie zdjęć:* 

 

TAK / NIE 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

Sygnatura grupy:  
P …. 

Czas przejścia trasy: 

Ilość osób w grupie: Czas wyjścia na trasę (potwierdza 

wydania karty): 
Czas dotarcia na metę: 

Poprawne odpowiedzi na 

pytania w karcie:* 

TAK / NIE 

Zaliczenie punktów foto:* 

 

TAK / NIE 

Udostepnienie zdjęć:* 

 

TAK / NIE 

* niewłaściwe skreślić 


