REGULAMIN GRY POSŁAŃCY TRZECH KRÓLI

Definicje:
Organizator: Organizatorem gry POSŁAŃCY TRZECH KRÓLI jest Stowarzyszenie na
Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek, ul Pawła Kołodzieja 89A, 40-749 Katowice,
Polska, KRS: 0000150431.
Gra: Wydarzenie gra miejska Posłańcy Trzech Króli mające na celu edukację oraz
aktywizację mieszkańców Śląska w czasie Święta Trzech Króli.
Strona internetowa gry: Strona internetowa zawierająca instrukcje dla graczy, która
zostanie udostępniona uczestnikom w celu uczestnictwa w grze.

Uczestnicy.


1. Samodzielnymi uczestnikami gry mogą być osoby pełnoletnie lub osoby,
które ukończyły 14 rok życia i otrzymały zgodę rodzica i opiekuna prawnego
na wzięcie udziału w grze.

2. Osoby w wieku poniżej 14 lat lub nie mające wyżej wymienionej zgody mogą
brać udział jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Uczestnicy mogą startować w Grze grupowo - grupy nie są ograniczone co do
liczby uczestników.

4. Każda grupa musi mieć swojego lidera, który będzie odpowiedzialny za jej
rejestrację i ewentualny kontakt z organizatorem.
5. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych
uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.

6. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne
ryzyko.
7. Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej, ani
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich biorących udział w
Grze.
9. Aby wziąć udział w grze uczestnik lub przynajmniej jedna osoba w grupie
uczestników musi być wyposażona w smartphone z dostępem do internetu.

Najważniejsze informacje i zasady

1. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Gra odbywa się 6 stycznia 2021. Strona internetowa gry zostanie
udostępniona uczestnikom tego dnia pomiędzy godz. 8.00 - 8.30.

3. Udział w grze wymaga światła dziennego.

4. Każdy uczestnik biorący udział w grze indywidualnie musi zarejestrować się
przez formularz na stronie internetowej: orszakkatowice.pl, każdy zespół
musi być zarejestrowany przez lidera zespołu na stronie orszakkatowice.pl.

5. Organizator nie zwraca kosztów transportu i podróży.

6. Udział w grze wiąże się z koniecznością pokonania około 3km (wraz z
powrotem do punktu wyjścia około 4km).

7. Celem Gry jest wykonanie zadań i rozwiązywanie zagadek podanych na
stronie internetowej gry.

Zgłoszenia

1. Zgłaszając się do gry należy podać:
Imię i nazwisko, adres email, uczestnika lub lidera drużyny, dodatkowo zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, oraz informację o zaakceptowaniu niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z
Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie
udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niepełnoletni uczestnicy mający powyżej 14 lat muszą dodatkowo przesłać
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego na adres kontakt@orszakkatowice.pl

Nagrody.

1. Organizator nie przewiduje nagród w Grze.
2. Każdy uczestnik i członek zespołu będzie mógł otrzymać pamiątkową
kartkę z gry i zakładkę do książki po wysłaniu na adres organizatora
kontakt@orszakkatowice.pl przynajmniej jednego zdjęcia z przebiegu gry.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Edukacji i Rodziny Węgielek.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej
realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępniają Państwo

swoje dane osobowe. Niepodanie danych uniemożliwia udział w Grze.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest zgodne z
prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Uczestników przez
Organizatora działań, w związku z którymi Uczestnicy udostępniają swoje dane
osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Gry) oraz
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Organizatora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji w zakresie RODO,
przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b
lub f 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) określanego mianem „RODO”.
4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji przez
Organizatora działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane
osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań,
do czasu
upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi
działaniami, a w
zakresie przetwarzania danych w celach
marketingowych, analitycznych i
statystycznych - do czasu zgłoszenia
przez Państwa sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w tych celach.

5. Uczestnikom Przysługuje
prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych. Uczestnicy Mają również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania ich danych w celach marketingowych,
statystycznych i
analitycznych.
6. Uczestnikom Przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez
Organizatora przetwarzaniem danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad
ochroną danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Jeżeli Uczestnicy będą mieli pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące im
prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z Biurem
Organizatora pod adresem e-mail: kontakt@orszakkatowice.pl.

8. Uczestnik poprzez udział w Grze, udziela zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie
swojego wizerunku i głosu w materiałach foto, audio i wideo w celach
promocyjnych Gry , bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez
wynagrodzenia.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wejdzie w życie w chwili jej ogłoszenia na
stronie internetowej Gry w taki sposób, by Uczestnicy mieli możliwość się z nią
zapoznania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Gry
bez podania przyczyny. Uczestnicy jak również Partnerzy wydarzenia zrzekają się
niniejszym jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu.
4. Uczestnicy Gry ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez siebie Organizatorowi lub osobie trzeciej, w związku z udziałem w Grze.
5. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

………………………………..,
…………………..
Miejsce, data
……………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………
adres przedstawiciela rodzica/prawnego opiekuna*

…………………………………………………………………………
telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna*

Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego* ……
………………………………………………………….. w organizowanej grze Posłańcy
Trzech Króli.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem gry „Posłańcy Trzech
Króli” oraz, że:
● nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka
(podopiecznego) w wyżej wymienionej Grze,
● ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez moje dziecko
(podopiecznego) podczas trwania Gry,
● przyjmuję do wiadomości, że
organizator Gry nie bierze odpowiedzialności za
sprawowanie opieki nad moim dzieckiem (podopiecznym),
● mam świadomość, że Gra organizowana jest na ulicach miasta Katowice w
warunkach ruchu miejskiego,

● jestem świadomy/ma, że Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników jak również osób trzecich za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub
majątkowe powstałe w trakcie lub w związku z uczestnictwem w Grze, a także nie
ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników Gry oraz osób
trzecich.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka (podopiecznego) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Gry
zgodnie z rozporządzeniem 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) - Dz.Urz. UE L 119, s. 1;
……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
*Niepotrzebne skreślić.

