
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „ EXPRESS FICINUS”  

 

I Organizatorzy 

 1. Organizatorem gry jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej. 

 2. Współorganizator: Urząd Miasta Ruda Śląska. 

 

II Warunki uczestnictwa  

1. Niepełnoletni mogą wziąć udział w Grze tylko pod opieką rodzica lub opiekuna. 

2. Zapisy grup do udziału w grze przyjmowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Dąbrowskiego 

18 (zapis osobiście), pod nr telefonu 32-242-05-86 bądź pod adresem czytelnia@r-sl.pl.  

3. Udział w grze jest bezpłatny. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

 

III. Zasady Gry  

1. Gra odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na terenie miasta Ruda Śląska, rozpocznie się o godzinie 

15.30. Czas trwania gry: ok. 2 h. 

 2. Miejscem rozpoczęcia gry jest ul. P. Kubiny, na wysokości kościoła ewangelickiego. 

 3. Gra polega na zdobywaniu punktów za rozwiązanie zagadek. Szczegóły  zostaną podane 

uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem. 

 4. W grze uczestniczą Zespoły. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego od 2 do 4 

osób.  Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Członkowie Zespołu muszą 

poruszać się razem.  

 5. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 

udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej osobom uczestniczącym w grze. 

 6. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór (zwłaszcza buty), a także (w razie niepogody) o 

odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem. 

 7. Podczas gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za 

pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem. 

 8. Podczas gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny. Podczas gry Zespoły będą wykonywać zadania, 

za które będą przyznawane punkty. 

9. Po trasie gry gracze poruszają się pieszo. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  

 

 

 



V. Wyłanianie zwycięzcy  

1. W grze zwycięży Zespół, który wykona zadania najlepiej (liczy się suma zdobytych punktów). Jeśli 

więcej zespołów zbierze tyle samo punktów decydujący będzie czas pokonania trasy. 

2. Odczytanie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu gry i sprawdzeniu odpowiedzi 

znajdujących się kartach drużyn. 

3. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników zabawy. 

 

VI. Postanowienia Końcowe 

 1. Regulamin gry znajduje się na: stronie internetowej www.biblioteka.r-sl.pl  oraz na profilu 

facebook.com/mbprsl/ 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nie objętych regulaminem, głos rozstrzygający należy do 

organizatorów.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub przedłużenia gry z ważnych przyczyn.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn. 

5. Zgłoszenie udziału w grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z członków Drużyny 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz na opublikowanie przez Organizatorów wizerunku 

Uczestnika. 

  

VII. Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej 

z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 

(RODO), informuję że: 

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, 

w celu przeprowadzenia imprezy. 

2) Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu przeprowadzenia gry miejskiej „ EXPRESS 

FICINUS”. 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia), 

4) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wszystkich czynności związanych z 

organizacją i ewaluacją Industriady 2019, nie później niż  do dnia 30 czerwca 2019 r. jak również 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych. 

http://www.biblioteka.r-sl.pl/


5) Uczestnik gry miejskiej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl. 

7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane MBP może przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego 

uprawnionym. 

8) Uczestnik gry miejskiej ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

 

Organizatorzy Gry Miejskiej  „Express Ficinus” 

 

 

Oświadczam że zapoznałem/łam się z Regulaminem i będę się stosować do jego postanowień. 

Podpisy uczestników: 

 


