
 

 

 

 

 

 

Galiniada – opis gry terenowej. 

Rywalizacja ma charakter wyprawy terenowej w trakcie której uczestnicy wykonują różne zadania 

przy okazji poznając urokliwe tereny Majątku Galiny. Celem głównym jest zwycięstwo drużyny w 

klasyfikacji punktowej i – co za tym idzie - zdobycie skarbu ukrytego w skrzyni. Dostęp do niej będzie 

możliwy po zaliczeniu zadań terenowych, których jakość wykonania będzie wpływać na możliwości 

bojowe drużyny. Liczy się czas + punkty do zdobycia na poszczególnych stanowiskach. 

 

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwa zespoły. Każdy zespół wybiera swojego Dowódcę, ten zaś 

mianuje swojego zastępcę. Pozostali członkowie poszczególnych drużyn losują karty postaci – z nich 

dowiadują się kim są i czym charakteryzuje się „ich” postać. Informacja ta jest niejawna. Postaci 

występujące w grze to:  

- dowódca,  

- zastępca dowódcy,  

- szpieg, 

- kapłan/pogromca duchów, 

- chorąży, 

- handlarz/kupiec, 

- medyk, 

- wojownik, 

- assassin; 

 

Zespoły rozpoczynają przygodę od rozwikłania wskazówki prowadzącej do pierwszego miejsca 

zadaniowego. Zadaniem każdego zespołu jest: rozszyfrowywanie wskazówek prowadzących do 

kolejnych miejsc zadaniowych, odnajdywanie miejsc zadaniowych, wykonywanie zadań 

umożliwiających dalszą grę oraz utrudnianie gry drużynie przeciwnej – co uatrakcyjnia rywalizację. 

Gra ma charakter drużynowy, jednak punktacja dotyczy również pojedynczych graczy. Każdy gra na 

własne konto oraz na konto drużyny. Wszyscy gracze mają po 4 życia (oznaczane przez 

tasiemki/papierowe bransolety). Jeśli gracz straci ostatnie życie zostaje duchem – postać ta ma swoje 

prawa i ograniczenia – zostaną one wyjaśnione w trakcie gry. 



 

 

 

 

 

 

Odnalezienie miejsc zadaniowych – zespół otrzymuje mapę terenu, na niej zaznaczone są niektóre 

miejsca z zadaniami do wykonania w przypadkowej kolejności. Pozostałe informacje znajdować się 

będą w poszczególnych miejscach zadaniowych, niektóre przekazywane będą przez „opiekuna 

drużyny” po zakończeniu konkretnego zadania. 

 

Przykładowe zadania:  

1. Szukanie igły w stogu siana. 

Gracze muszą odnaleźć ukryte w sianie „igły”. Liczy się czas i liczba igieł.  

 

2. Rogi i kopyta… 

Zadanie matematyczne – uczestnicy musza w jak najkrótszym czasie policzyć wszystkie rogi i 

kopyta należące do mieszkańców Farmy Zwierząt Miniaturowych. 

 

3. Rzut podkową/ lassem 

Delegaci (wybrani spośród członków drużyny) mają za zadanie wykonać zadanie w 

określonym czasie. 

 

Nie zabraknie też zadań typowo sprawnościowych np. toczenie beli słomy, ciągnięcie bryczki, 

strzelanie z wiatrówki, strzelanie z łuku, wyścigi taczek, bieg z jajkiem, itp. 

 

Podsumowanie: 

– Czas trwania gry: około 3h 

– Miejsce – rozległe teren Majątku Galiny 

– Wymagana liczba graczy: minimum 12 osób 

 


