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GYENESCAPE KALANDJÁTÉK – JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Játék megnevezése: GYENESCAPE – Rabul ejt az 
erdő 
Játék helyszíne: Gyenesdiás – Keszthelyi-hegység 
Játék fejlesztője / üzemeltetője:  
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. 
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.052/2003/4 
Adószám: 18966527-1-20 

 

 

Játékosok javasolt létszáma: 3-4 fő 
Játékosok javasolt életkora: 12 éves kortól 
Az 1. állomástól mérve a szintidő 2,5 óra, a túra 
hossza 2,7 km. (Figyelem! A Tourinform irodától az 
első állomásig vezető út gyalogosan kb. fél óra, 1,5 
km.) 
Szintkülönbség 246 m 
Játékosok kondíciója: a játék jó fizikai kondíciót és 
állóképességet igényel 
Részvételi díj: 8 000 Ft/csoport  
Játékcsomag kaució: 5 000 Ft 

Kérjük, vegyék figyelembe ajánlásainkat a csapat létszámát és életkorát illetően, illetve olvassák el 
figyelmesen a játékleírást, hogy a játék jellegét és a helyszín jellegzetességeit megismerjék! Egyebek 
mellett az ajánlásainktól való eltérésből, a szabályok be nem tartásából fakadó esetleges 
kellemetlenségek miatt sem érvényesíthető az üzemeltető felé semmilyen kárigény. 

A játék jellege: 
Annak ellenére, hogy a játék a szabadulószobák alapötletére támaszkodik, felhívjuk a játékosok 
figyelmét, hogy a játék során nincsenek zárt helyszínek, ahonnan ki kell szabadulnia a csapatnak. A 
szabadulószobákhoz annyiban hasonlít a játék, hogy itt is logikai feladványokat kell megoldaniuk a 
résztvevőknek, amelyek a továbbhaladáshoz és a játék végső megoldásához vezető lépéseket rejtik.  

A játék célja:  
Logikai feladványok megoldása csapatmunkával, a küldetés teljesítése, valamint nem utolsósorban 
ismerkedés a Keszthelyi-hegység rejtett természeti kincseivel. 

A játék menete:  
A csapatok részvételi szándékukat előzetes egyeztetés során jelzik az üzemeltető felé telefonon, e-
mailben vagy személyesen. A játékosok a gyenesdiási Tourinform Irodában átveszik a 
játékcsomagot, meghallgatják a szervezők iránymutatását, és aláírják a Felelősségvállalási és 
titoktartási nyilatkozatot. Ezek után a csoport a játékcsomag segítségével önállóan indul útnak. A 
játék során állomásról állomásra halad a csapat a csomagban található borítékokban található 
feladatok és segédeszközök segítségével. Az esetleges elakadásokat, bizonytalanságokat 
segítőkártyákkal lehet áthidalni szintén önállóan, ám komolyabb elakadás, kérdés esetén az 
üzemeltető segítségét lehet kérni telefonon. 

A játék helyszíne:  
A játék a Keszthelyi-hegységben játszódik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a túraútvonal egyes szakaszai 
fokozott figyelmet igényelnek, veszélyesek lehetnek. A balesetek, sérülések elkerülése érdekében 
kérjük, hogy biztonsági iránymutatásainkat vegyék komolyan:  

 túracipő nélkül ne induljanak útnak; 
 magaslatoknál fokozottan figyeljenek a biztonságos közlekedésre (különösen kisgyermekek 

esetén); 
 meredek szakaszokon fokozottan figyeljenek a csúszásveszélyre! 

A játékban mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetleges balesetekért, sérülésekért, 
személyben vagy vagyontárgyban keletkezett károkért – ideértve a vis maior eseményből 
(különösen viharos erejű szél, szélvihar, heves zivatar, stb.) adódóakat is – felelősséget az 
üzemeltető nem vállal. 

A résztvevők jogai és kötelezettségei: 
A játékban 18 év alatti személyek csak felnőtt kísérő jelenlétében és annak teljes felelősségvállalása 
mellett vehetnek részt. A játékban nem vehet részt tudatmódosító szer (alkohol, drog, gyógyszer 
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stb.) hatása alatt álló személy. A foglaláskor valós adatok megadása szükséges, ennek hiányában a 
foglalás érvényteleníthető. Fontos, hogy a csapat a megadott időpontban érkezzen. Kérjük a 
játékosokat a játékelemek és a játékhelyszín eredeti állapotának megóvására. A nem 
rendeltetésszerű használatból vagy szándékos rongálásból eredő károkat a károkozó köteles 
haladéktalanul megtéríteni! A résztvevők elfogadják, hogy a játék részleteit feltáró információt és 
fotókat harmadik fél részére nem közölhetnek, azokat nyilvánosságra nem hozhatják. A játékosok 
elfogadják, hogy a játékban csak a jelen szabályzat betartásával, felelősségvállalási és titoktartási 
nyilatkozat aláírása után vehetnek részt. 

Az üzemeltető jogai és kötelezettségei: 
Üzemeltető tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a résztvevők felé a játék és a játékhelyszín 
jellegzetességeit tekintve. A játék üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy szélsőséges időjárási 
körülmények várható bekövetkezése esetén a játék indítását felfüggessze. Ilyen esetben a játékosok 
számára közösen egyeztetett időpontra új foglalást biztosít. Vis maior esetén kártérítést az 
üzemeltető nem fizet, azonban minden esetben igyekszik új időpontot biztosítani. Amennyiben a 
játékmenet a Szabályzat vagy a Felelősségvállalási nyilatkozatban elfogadottak és aláírtak 
megsértése miatt szakad meg, az üzemeltető pénzvisszafizetésre vagy újabb időpontfoglalásra nem 
kötelezhető. Üzemeltető köteles a játékosok által fizetett csomagkauciót haladéktalanul 
visszatéríteni, amint a játékosok hiánytalan és sértetlen állapotban visszaszolgáltatják azt (ez alól 
kivételt képeznek a papíralapú segédeszközök). 
 
 
Gyenesdiás, 2020. június 25. 
 

Jó kalandozást! 


