REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
I. Organizatorzy Gry
1.Organizatorami gry POWSTAŃCZA GRA MIEJSKA (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniu 29
sierpnia 2021 roku od godziny 12.00 do 16.30 na terenie Świętochłowic są: Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach oraz Silesia Events (zwani dalej Organizatorami).
2. Reprezentantami Organizatorów są:
a) Pani Iwona Szopa – Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
b) Pani Dorota Janas – Silesia Events
3.Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny
z Regulaminem.
4.Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie
związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące
realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia
niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów
Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.
II. Udział w Grze
1.W Grze może wziąć udział nie większa liczba uczestników niż 120 osób.
2.Udział w Grze jest bezpłatny.
3.Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja internetowa lub osobista Zespołu liczącego od 2 do
5 osób, gdzie przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia.
4.Rejestracja jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.
5.Zarejestrowani Gracze muszą stawić się w punkcie Startu Gry (Muzeum Powstań Śląskich w
Świętochłowicach) najpóźniej 10 minut przed startem ich tury Gry.
6.Starty Gry są przewidziane na godzinę 12.00, 12.15, 12.30, 12.45. 13.00, 13.15, 13.30, 13.45.
7.Jeśli Gracze nie zgłoszą się na start Gry jest to traktowane jako rezygnacja z udziału w Grze.
8.Przystępując do Gry Gracze zgadzają się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i
zobowiązują się do ich przestrzegania. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z
odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.
9. Przystępując do Gry Gracze zgadzają się na bycie fotografowanym i filmowanym przez oficjalnego
fotografa oraz filmowca Gry i wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć z obu źródeł w działaniach
informacyjnych po zakończeniu Gry.
III. Zasady Gry
1.Zasady Gry opisane są wyłącznie w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie
inne informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.
2.Gracz uczestniczący w Grze to osoba fizyczna, która: a/ukończyła 18 lat lub ma w swojej drużynie
przynajmniej jedną osobę, która skończyła 18 lat, b/ startuje w Grze w samodzielnie utworzonym
zespole, liczącym od 2 do 5 osób, c/ podpisała w trakcie rejestracji do Gry oświadczenie akceptujące
postanowienia niniejszego regulaminu, d/ nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających.
3.Gracze biorą udział w Grze dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
4.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy zespołów
podczas trwania Gry.
5.Organizatorzy nie rozstrzygają sporów między Graczami. Organizatorzy nie rozstrzygają też sporów
między Graczami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone przez Grę.
IV. Przebieg Gry i nagrody Gry
1.W trakcie Gry Gracze mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
2. Gra toczy się w terenie i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
3.Gra polega na wykonaniu kompletu zadań przekazanych Graczom przez postaci na trasie Gry.
4.Każda drużyna ma maksymalnie 2,5 godziny na wykonanie zadań Gry.

5.Każda drużyna, która w przewidzianym czasie wykona komplet zadań Gry otrzyma na mecie
nagrodę od Organizatora Gry.
6.Przewidziano dodatkowe nagrody dla dzieci biorących udział w Grze.
7.Przewidziano dodatkowe nagrody dla uczestników Gry, którzy przyjdą na Grę w strojach
stylizowanych na okres lat dwudziestych XX wieku otrzymają niespodziankę na starcie Gry.
8.Nagrody nie można zamieniać na ekwiwalent pieniężny.
V. Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z
2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Gracze poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i celu w nim określonym.
2. Współadministratorami danych osobowych Graczy są: Muzeum Powstań Śląskich w
Świętochłowicach oraz Silesia Events z siedzibą w Katowicach.
3. Dane osobowe Graczy (imię, nazwisko, email, wizerunek) przetwarzane będą w celu wzięcia
udziału w organizowanej przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Silesia Events z
siedzibą w Katowicach.
4. Dane osobowe Graczy będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte
za protokołem.
5. Gracz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
6. Gracze mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczące Graczy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Graczy danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Grze Miejskiej. Gracze są
zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w Grze.

