
REGULAMIN GRY TERENOWEJ “ODKRYJ TAJEMNICE PRZYJAŹNI” MARCINKOWICE-STANOWICE 2021 

 

§ 1 Organizatorzy 
  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w grze terenowej pod nazwą „Odkryj Tajemnicę Przyjaźni”.  

2. Gra odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021 roku w  godzinach do 11:00 do 14:00, na 
terenie wsi Marcinkowice i Stanowice w gminie Oława. Gra rozpocznie i zakończy się na 
terenie boiska Orlik w Marcinkowicach.  

3. Organizatorami Gry są: grupa nieformalna Stanowickie Mamy, Stowarzyszenie Uśmiech za 
Uśmiech w Marcinkowicach oraz Sołectwo Marcinkowice. 

4. Administratorem zebranych danych osobowych Uczestników Gry jest Stowarzyszenie 
Uśmiech za Uśmiech w Marcinkowicach. 

5. Klauzula informacyjna dla Uczestników Gry, będąca Załącznikiem do niniejszego Regulaminu, 
stanowi wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 2  Uczestnicy Gry 

 

1. W Grze mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne zorganizowane w drużyny tj. w grupy 
liczące od 2 do 5 osób.  Przynajmniej 1 osoba w każdej drużynie musi być pełnoletnia, a  
pozostałe osoby muszą być  w wieku od 6 do 10 lat. Udział w Grze jest bezpłatny oraz 
dobrowolny. 

2. Osoba pełnoletnia w danej drużynie jest kapitanem drużyny. Kapitan drużyny podpisuje się na 
liście startowej w imieniu drużyny. Jako osoba pełnoletnia odpowiada także za przestrzeganie 
regulaminu Gry oraz – w zakresie regulowanym przez Kodeks Cywilny – za bezpieczeństwo 
swojej drużyny w czasie trwania Gry.  

3. Osoby przystępujące do Gry nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających. 

4. W Grze biorą udział osoby, które:  

a. są zdrowe, nie występują u nich objawy chorobowe (zwłaszcza podwyższona 
temperatura, kaszel) sugerujące występowanie choroby, w tym w szczególności 
choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;  

b. w ostatnich 14 dniach przed dniem 20.11.2021 roku nie przebywały na 
kwarantannie;  

c. nie miały świadomego kontaktu i nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony osobistej, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi (maseczka). 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Grze pod warunkiem przedstawienia w Punkcie 
Startowym uprzednio podpisanej pisemnej zgody na udział w Grze opiekuna prawnego lub 
przedstawiciela ustawowego.  

7. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego powinna obejmować w 
szczególności zgodę na udział w Grze oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, w 
tym na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie wizerunku 
uczestnika przez Organizatora.  

8. Poprzez odbiór karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na: 



a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia Gry (w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 
r. L 119/1)) w zakresie określonym w klauzuli stanowiącej Załącznik do Regulaminu;  

c) przetwarzanie danych osobowych gry w zakresie ich ew. udostępnienia Głównemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników 
imprezy w przypadku wykrycia zakażenia wirusem Sars-Cov-2, u któregoś z uczestników Gry;  

d) opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych 
Organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek 
uczestnika w całości lub częściowo, przetworzony lub zniekształcony, kolorowy lub 
jednobarwny, w jedno lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych 
lub elektronicznych.  

9. Odebranie karty stanowi równocześnie potwierdzenie przez uczestnika dobrego stanu 
zdrowia umożliwiającego udział w Grze.  

10. Przed odbiorem kart do Gry uczestnik składa obowiązkowe oświadczenie pisemne, że według 
swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem Covid-19, nie miał kontaktu z 
osobą zakażoną wirusem Covid-19 lub w trakcie kwarantanny oraz nie przebywa na 
kwarantannie, obowiązkowej izolacji lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

 

§ 3 Przebieg Gry 

 

1. Gra rozpoczyna się od odebrania pakietu startowego w punkcie startowym tj.  
w “biurze zawodów” na marcinkowickim Orliku o wyznaczonej przez organizatora godzinie.  

2. Odbierając kartę do Gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki Gry i 
potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.  

3. Reguły Gry są stałe, niezmienne, jednakowe dla wszystkich uczestników i nie ulegają zmianie 
podczas trwania gry. 

4. Gra kierowana jest do dzieci w wieku 6-10 lat. 

5. W trakcie Gry Uczestnicy nie mogą rozdzielać się w ramach swoich drużyn   
i muszą w pełnym składzie pojawiać się na kolejnych punktach Gry. 

6. Uczestnik w trakcie Gry ma obowiązek postępować zgodnie z Regulaminem Gry pod groźbą 
wykluczenia z Gry. Gracze są zobowiązani do znajomości Regulaminu Gry. 

7. Start Gry będzie odbywał się interwałowo o wyznaczonych przez Organizatorów godzinach. 
Pomiar czasu trasy rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Drużynę do pierwszego 
zadania. 

8. Gra polega na rozwiązaniu 10 zadań według otrzymywanych na poszczególnych etapach 
wskazówek oraz ułożeniu hasła finałowego ze zdobytych liter. 

9. W każdym punkcie drużyna zdobywa literę do hasła finałowego oraz wskazówkę pozwalającą 
na dotarcie do kolejnego etapu Gry. 

10. Warunkiem ukończenia Gry jest wykonanie wszystkich zadań, ułożenie hasła finałowego i 
okazanie karty Gry. 

11. Zwycięzcą Gry zostaje drużyna, która ukończy wszystkie 10 zadań oraz ułoży hasło finałowe w 
najkrótszym czasie. 

12. Podczas Gry, gracze w drużynach poruszają się pieszo, bezwzględnie przestrzegając zasad 
ruchu drogowego (dopuszczalne są hulajnogi dla najmłodszych uczestników zabawy). 



13. Dla pierwszych trzech drużyn Organizatorzy przewidują nagrody w postaci bonów 
upominkowych.  

14. Każdy uczestnik Gry otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w Grze.  
 

 

§ 4 Rejestracja Drużyn 

 
Zgłoszenia udziału w Grze odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego http://bityl.pl/uCaFS. 

1. Zgłoszenia udziału w Grze w formie elektronicznej rozpoczynają się w momencie 
opublikowania wydarzenia w sieci. 

2. Rejestracja zakończy się w momencie zgłoszenia udziału maksymalnej dopuszczalnej liczby 
drużyn (20) lub w 17.11.2021 godzina 00:00. 

3. Zgłoszenie do Gry musi obejmować przewidywaną liczbę graczy w drużynie, wskazywać 
kapitana drużyny, kontakt telefoniczny i e-mail do kapitana drużyny. 

4. W Grze może wziąć udział maksymalnie 20 drużyn. O dopuszczeniu do Gry decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

5. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci zamieszkałe na terenie wsi Marcinkowice, Stanowice, 
Lizawice i Jankowice. 

6. Zakończeniem procesu rejestracji jest odebranie karty gry w punkcie startowym w dniu 
zawodów. 

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe. 

 

1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin Gry dostępny będzie do wglądu w punkcie startowym oraz będzie przesłany 
wszystkim drużynom drogą e-mailową w odpowiedzi na zapis przesłany na Grę.  

3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatorów.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia 
ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bityl.pl/uCaFS


 

 

 

 

 

KLAUZULA  RODO 
1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzanie ……. jest Stowarzyszenie Uśmiech za Uśmiech  z siedzibą 
w Marcinkowicach przy ul………, 55-200 Marcinkowice  NIP ………………………..), zwana dalej: 
„Administratorem”.  

2. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może się Pan/Pani 
skontaktować z Administratorem mailowo pod adresem: ………………………………….  

3. Pana / Pani dane osobowe, w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, 
numeru telefonu i adresu email będą przetwarzane w celu:  

- rejestracji i realizacji zgłoszeń do Gry złożonych za pośrednictwem maila;  

- niezbędnym do przeprowadzenia Gry …zgodnie z postanowieniami Regulaminu  Gry… 

-  ich ewentualnego udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym 
w przypadku wykrycia podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov-2, u któregokolwiek z uczestników 
Gry.  

4. W związku z przetwarzaniem przez admistratora Pana / Pani danych osobowych, ma Pan / Pani 
prawo, w każdej chwili do:  

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest Pani/Pana zgoda, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność tego 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed datą jej wycofania;  

- dostępu do swoich danych osobowych przekazanych oraz otrzymania kopii tych danych, a także do 
ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia,  

- żądania usunięcia Pani/Pana danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO, jeżeli 
uważa Pani/Pan, że administrator nie ma podstaw do tego, aby Pani/Pana dane przetwarzać;  

-ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO – w zakresie, w jakim prawo 
to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;  

- przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO.  

5. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 
1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w 
tych celach chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla 
Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani 
interesów, praw i wolności.  
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa 
się niezgodnie z prawem.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 
zgłoszenia i udziału w Grze . Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak 
możliwości skutecznego zgłoszenia i wzięcia udziału w Grze.  

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu.  

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom 
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 



Administratora danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty, którym 
Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
(m.in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd, Sanepid), zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz 
Administratora (podmioty przetwarzające) w związku z prawidłową realizacją umowy, w tym 
dostawcy usług IT. 18. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

10. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby umożliwić nam kontakt z 
Państwem, spersonalizowanie wiadomości zgodnie z Państwa preferencjami i przekazanie 
odpowiednich informacji, chyba że istnieje prawny obowiązek dłuższego przechowywania danych. 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przebiegu Gry ………. oraz do upływu 
okresu zapewniającego realizację obowiązków wynikających z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
stanu epidemii COVID - 19, przy czym powyższe okresy sumują się.  

11. Po upływie obowiązkowych okresów przetwarzania Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie 
usunięte.  

 

 

 


