Regulamin Językowej Gry Miejskiej
„Kryminalna sprawka”
§ 1. Organizator
Organizatorem Gry Miejskiej „Kryminalna sprawka” (zwanej dalej Grą)

1.

jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.
Przez organizację Gry rozumie się wszystkie czynności zmierzając do

2.

zapewnienia jej prawidłowego przebiegu, w tym przygotowanie tzw. punktów kontrolnych.

§ 2. Zasady Gry
Gra „Kryminalna sprawka” odbędzie się w dniu 21 września 2021

1.

roku w Zduńskiej Woli w godzinach 10.00 - 13.00.
Celem Gry jest

2.

poznanie możliwości języka polskiego w kontekście

regionalizmów oraz lokalnej i branżowej gwary, które można wykorzystywać używając różnych
konwencji, a także kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec
języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania
się językiem ojczystym.
3.

Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać wskazówki.

4.

Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi

Punktami Kontrolnymi oraz wykonanie podanych zadań.
O kolejności wykonywania zadań w Punktach kontrolnych decyduje

5.

kolejność przybycia Zespołu na dane miejsce.
6.

Udział w Grze jest bezpłatny.

7.

Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z

samochodów, komunikacji miejskiej skuterów, rowerów, hulajnóg i innych pojazdów.
8.

W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów

ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu
zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
9.

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy

są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla
osób uczestniczących w Grze.
10.

Charakter Gry powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną

odpowiedzialność.
11.

Odpowiedzialność prawno-cywilną za małoletnich uczestników Gry przez

cały czas trwania ponoszą ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad uczciwej

12.

rywalizacji bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć Zespół w
dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli

13.

stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników

14.

mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez

15.

uczestników Gry osobom trzecim.
§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego do 10

1.
osób.

Rejestracji dokonać można do dnia 17 września 2021 roku włącznie poprzez

2.
wysłanie

zgłoszenia

stanowiącego

załącznik

do

niniejszego

regulaminu

na

adres:

emilia.goraca@mdk-zdunskawola.pl. Zgłoszenie można również dostarczyć osobiście lub za
pośrednictwem poczty na adres: Zduńskowolskie Centrum Integracji ,,Ratusz”, plac Wolności 26,
98-220 Zduńska Wola.
Członkiem każdego z Zespołów są uczniowie szkół z terenu powiatu

3.

zduńskowolskiego w wieku 12 + lub osoby dorosłe. W przypadku uczestników małoletnich ich
udział w Grze wymaga przedstawienia zgody ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny jest zobowiązany zapewnić opiekę na
małoletnim uczestnikiem Gry i ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych
uczestników.
Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie

4.

zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
5.

Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik (lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun
prawny) wyraża zgodę na:
a)
b)

wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych

uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry
c)

opublikowanie przez Organizatora na łamach stron

internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku
uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
6.

Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za

pośrednictwem którego może otrzymywać informacje od Organizatora. Numer tego telefonu
Zespół musi podać w zgłoszeniu rejestracyjnym.

7.

W dniu Gry do godz. 945 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie

startowym znajdującym się w budynku ZCI ,,Ratusz” (pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola). O
godz. 10 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania,
potrzebne materiały).
8.

W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się

rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach
kontrolnych. W razie niezgodności liczby członków, Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji
danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie i wyłącznie jego członkowie znajdą
się w Punkcie kontrolnym.
9.

Liczba Zespołów, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona. W grze

może wziąć udział 15 zespołów. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Każdy Zespół otrzyma
potwierdzenie zakwalifikowania oraz informacje niezbędne podczas gry. Organizator zaleca
dokładne zapoznanie się z zasadami Gry.
§ 4. Zwycięzcy Gry
1.

Gra kończy się w dniu 21 września 2021 roku o godz. 12:30 w ostatnim

punkcie kontrolnym. Zespoły, które do tej godziny nie dotrą do punktu finałowego, nie będą brane
pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
2.

O zwycięstwie decyduje czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego. W

przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów dotrze na metę równocześnie przystąpią one do
dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
3.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
§ 5. Postanowienia końcowe

1.

Regulamin Gry znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w

jego siedzibie. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub

przerwania Gry z ważnych przyczyn.

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Klauzula Informacyjna do
Regulaminu Gry miejskiej ,,Kryminalna sprawka”
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy,
że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: sekretariat@mdkzdunskawola.pl ;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych, e-mail: iod@mdk-zdunskawola.pl ;
3. podane dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu;
6. przetwarzanie danych małoletniego, jest możliwe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego;
7. kategorie wymaganych danych osobowych:
- imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres
mail,

e-

- w przypadku osób małoletnich danymi uzupełniającymi będą: imiona
i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres i numer telefonu rodziców/opiekunów
prawnych;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa w zakresie dopuszczenia do wzięcia udziału
w Konkursie;
9. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
oraz podmioty publikujące wyniki Konkursu, tj. media lokalne oraz portale obsługiwane
przez Miejski Dom Kultury m.in. Facebook;
10. zgodnie z przepisami przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych, do ich
sprostowania (poprawiania), wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt 8.
11. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załącznik do Regulaminu Gry miejskiej ,,Kryminalna sprawka”

………………………………………………………………………………………..…
imię i nazwisko uczestnika Konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………
Rok urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu, adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania, numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Gry miejskiej „Kryminalna sprawka”
organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych wymienionych w Regulaminie oraz publikację mojego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć/filmów na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych
oraz
w
lokalnej
prasie
i mediach
w
celu
realizacji
i
promocji
Gry miejskiej ,,Kryminalna sprawka”

…................………..
Miejscowość i data

……………………………………………...
podpis uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego

