
 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA - 3 WRZEŚNIA 2022 r.  

Regulamin Gry Miejskiej  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Gry jest Hufiec ZHP Gorlice i Miasto Gorlice  

2. Gra ma na celu przybliżenie uczestnikom sylwetki Ignacego Łukasiewicza 

3. Gra zostanie przeprowadzona 3 września 2022 r. na terenie miasta Gorlice  

w godzinach: 15:00 – 19:30  

4. Gra skierowana jest do mieszkańców Miasta Gorlice i okolic, turystów, harcerzy, 

zuchów i wszystkich chętnych. Nie ma ograniczeń wiekowych ;)  

5. Gracze mogą brać udział w grze w zespołach lub indywidualnie.  

6. Udział w grze jest bezpłatny. 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie, którzy 

zgłosili zespoły. 

8. Opiekunowie zgłaszając zespoły do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych 

regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią 

COVID-19 oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas odbywania się gry 

miejskiej. 

 

 

Gra Miejska 

„Zapal Światło” 
 



 

                                                                     

 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: 

https://tiny.pl/wxdsm  

2. Termin zgłoszeń upływa 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 23:59.  

3. Zgłoszenia zespołów dokonuje opiekun. Jeden opiekun może zgłosić więcej niż tylko 

jeden zespół, ale każdy zespół musi mieć swojego pełnoletniego opiekuna. 

4. Organizatorzy zobowiązują się odpowiedzieć na zgłoszenia w terminie do 28 sierpnia 

2022 r. Odpowiedź zostanie przesłana na maila opiekuna 

PRZEBIEG GRY 

1. Gracze zbierają się zespołami na starcie gry o godzinie 15:00. Miejsce startu zostanie 

podane w mailu zwrotnym przesłanym uczestnikom gry.  

2. Miejscem odbywania się gry jest przestrzeń miejska Gorlic. 

3. Na miejscu startu Gracze zostaną zapoznani z zasadami gry oraz otrzymają wskazówki 

do realizacji gry.  

4. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań i rozwiązanie zagadek.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W trakcie gry zabronione jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie substancji 

odurzających  

2. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zespołu. 

3. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych Organizatorów oraz 

na starcie gry. 

4. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający  należy do Organizatorów. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w 

przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany 

mogłyby wywołać. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za grę z ramienia Organizatorów są: 

pwd. Katarzyna Łysak, pwd. Julia Baran hm. Kinga Delimata  

mail kontaktowy: promocja@gorlice.zhp.pl    

https://tiny.pl/wxdsm
mailto:promocja@gorlice.zhp.pl


 

                                                                     

Klauzura Informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) zwanego dalej RODO – informuje się, 

że: 

 Administratorami danych osobowych Uczestników Gry są organizatorzy tj. Urząd 

Miejski w Gorlicach (z siedzibą w Gorlicach ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice) oraz  Hufiec 

ZHP Gorlice (z siedzibą w Gorlicach ul. Biecka 9b, 380-300 Gorlice, kontakt e-mail: 

promocja@gorlice.zhp.pl ).  

 Podanie danych osobowych przez Uczestników Gry oraz udzielenie zgody na 

wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze. 

 Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji w Grze Miejskiej „Zapal 

Światło”. 

 Uczestnicy Gry udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich 

wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do 

pamięci komputera, publikowanie przez Organizatorów w gazetach, na stronach 

internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem 

informowania o grze oraz o zadaniach statutowych Organizatorów. 

 Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. 

 Uczestnik 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. Szczegółowe zasady 

korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-21 RODO.  
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