
Regulamin Gry Miejskiej 

„Powstańcza Gra Terenowa” 

 

1. Informacje ogólne: 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Gry Miejskiej 

„Powstańcza Gra Terenowa” (zwaną dalej Grą). 

 

2. Organizator: 

1. Organizatorami Gry Miejskiej „Powstańcza Gra Terenowa” jest Towarzystwo Historyczne 

Victoria oraz Centrum Kultury w Polkowicach.  

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów na terenie Polkowic oraz wszystkie 

inne czynności zmierzające do prawidłowego ich przebiegu. 

 

3. Uczestnicy gry i zgłoszenia: 

1. W grze mogą brać udział osoby, które zostały zapisane oraz osoby, które przyjdą na start gry – 

jednak tylko w razie wolnych miejsc. 

2. W grze może wziąć udział 8 drużyn, liczących od 4 do 6 osób. Decydująca jest kolejność zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w przypadku zbyt dużej 

ilości chętnych. 

3. Gra jest przewidziana dla uczestników od 3 roku życia, chyba, że opis gry stanowi inaczej. Osoby 

poniżej 18-stego roku życia muszą się zgłaszać z opiekunem. 
4. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego 

wraz z odpowiednimi oświadczeniami. 

5. Przystępując do Gry, uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Grze. 

6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 

udział w Grze. 

7. Ocena poszczególnych drużyn przez punktowych gry nie podlega negocjacjom. Od wyników gry 

ogłoszonych na mecie gry nie podlega uczestnikom odwołanie, są one ostateczne 

 

4. Zasady Gry: 

5. Zasady bezpieczeństwa: 

1. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

Drużyna, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie 

wykluczona z dalszej rozgrywki.  

2. Gra toczy się w ruchu drogowym w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie 

szczególnej ostrożności.  

3. Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Ponadto organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób 

niepełnoletnich uczestniczących w Grze.  
4. Charakter imprezy powoduje, że Drużyny poruszają się po terenie gry na własną odpowiedzialność.  

5. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały 

czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun drużyny.  



6. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair 

play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo 

do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

7. Organizator nie wyrazi zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi lub będzie podejrzewał,  

iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć 

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  

9. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być 

naruszone w czasie Gry. 

 

6. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla Drużyny zwycięskiej oraz nagrody pocieszenia dla 

pozostałych Drużyn. 

2. W przypadku, gdy dwie lub więcej Drużyn otrzyma równą liczbę punktów, pod uwagę zostanie 

wzięty czas ukończenia gry (zwycięzcą zostanie drużyna, która w najkrótszym czasie ukończyła 

grę). 

3. Nagrody należy odebrać w dniu Gry podczas ogłoszenia wyników, w Amfiteatrze lub jeśli nie ma 

takiej możliwości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. Po tym terminie 

nagrody przechodzą na własność organizatora. 

4. Sponsorem nagród jest Starostwo powiatowe w Polkowicach. 

 

7. Postanowienia końcowe: 
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.ckpolkowice.pl.  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych 

przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

5. Zgodnie z rozporządzeniem 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 – 

uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych  

(w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry). Administratorem danych jest Centrum Kultury  

w Polkowicach przy ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice. Inspektorem ochrony danych w 

Centrum  Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 533 80 70 40 lub e-mail: 

iod@odoplus.pl. 

6. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji portalu i partnerów gry, 

uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przestąpienia do 

uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie  i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają 

zgodę na fotografowanie ich  oraz ich dzieci  oraz zgodę na wykorzystanie bez odrębnego 

wynagrodzenia wizerunków dzieci w materiałach reklamowych Organizatora i Partnerów,  

w warunkach zapewniających poszanowanie godności. 

 


