Regulamin gry miejskiej „Sto lat! Legionowo”
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Regulamin określa zasady udziału w grze miejskiej „Sto lat! Legionowo”, zwanej dalej Grą,
a także określa prawa i obowiązki uczestników.
Gra miejska „Sto lat! Legionowo” odbywa się 11 maja 2019 roku w Legionowie i rozpoczyna się o
godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (Powiatowa Biblioteka
Publiczna przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie).
Zakończenie Gry odbędzie się w Restauracji Legionowskiej (ul. Jagiellońska 22G, Legionowo) o
godzinie 14.00.
Organizatorem gry „Sto lat! Legionowo” jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie z siedzibą
w Legionowie (05-120), ul. Sowińskiego 15, wpisana do rejestru instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Starostwo Powiatowe, pod numerem 1/2014.
Partnerem gry jest Muzeum Historyczne w Legionowie z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. A.
Mickiewicza 23, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Miejska Legionowo, pod numerem 2/2014.
Autorką scenariusza Gry jest Małgorzata Paderewska, absolwentka Wydziału Historycznego UW,
pracownik Działu Dydaktycznego w Muzeum Powstania Warszawskiego w latach 2006-2011,
odpowiedzialna za tworzenie i przeprowadzanie lekcji muzealnych, warsztatów tematycznych dla
dzieci, gier miejskich. Obecnie nauczyciel historii w salezjańskim gimnazjum i liceum w
Legionowie. Współpracuje z Centrum Edukacyjnym IPN (Przystanek Historia) ‒ prowadzi warsztaty
dla nauczycieli i uczniów.
Gra ma na celu zapoznanie z lokalną historią, poszerzenie wiedzy o Legionowie i znanych osobach
powiązanych z miastem oraz uczczenie 100. rocznicy nadania nazwy Legionowo.
Organizator zastrzega, iż Muzeum Historyczne w Legionowie – Partner Organizatora – jest
właścicielem oryginalnych zdjęć historycznych, których kopie są wykorzystane w Grze, i że nie
mogą być one wykorzystywane do celów innych niż Gra.
Udział w Grze jest bezpłatny.
Gra skierowana jest do wszystkich zainteresowanych osób. Podczas Gry osoby niepełnoletnie
muszą się znajdować pod opieką dorosłych.
Aby wziąć udział w Grze, należy wysłać mailowo do dnia 7 maja 2019 r. włącznie zgłoszenie
zawierające imię i nazwisko, preferowaną godzinę rozpoczęcia Gry w przedziale czasowym od
godz. 10 do godz. 11.30 włącznie, z częstotliwością co 30 minut (10.00, 10.30, 11.00, 11.30), oraz
informację, czy uczestnik startuje w Grze indywidualnie, czy w grupie (jeśli w grupie – ile osób?).
Zgłoszenie należy przesłać na adres: animacja@pik.legionowski.pl. Organizator potwierdzi
mailowo każde zgłoszenie.
Wszystkie osoby uczestniczące w Grze mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i
potwierdzić ten fakt podpisaniem stosownego oświadczenia na karcie zgłoszenia według wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Warunkiem udziału w Grze jest przekazanie
Organizatorowi 11 maja br. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia według wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w przypadku osób niepełnoletnich
zawierającej zgodę na udział w grze wyrażoną przez rodziców/opiekunów prawnych.
Wypełniona karta zgłoszenia musi być przekazana Organizatorowi przez każdą osobę
wyrażającą wolę udziału w Grze.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez opublikowanie zmian na stronie
www.pik.legionowski.pl, a także do odwołania lub przerwania Gry w uzasadnionych przypadkach.
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Uczestnicy mogą startować w Grze indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, w zależności od
zgłoszenia.
Każdy z uczestników (/każda z drużyn) Gry powinien w jej trakcie posiadać aparat fotograficzny
(może to być aparat w telefonie komórkowym).
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Osoby biorące udział w Grze zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa, przepisów
ruchu drogowego i poruszania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu.
Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie
szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w
Grze. Charakter imprezy powoduje, że uczestnicy poruszają się po mieście na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność
prawną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za
uczestnika ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair
play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo
do wykluczenia uczestnika/uczestników z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
Uczestnikom Gry zabrania się posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
Zabrania się udziału w Grze osobom będącym pod wpływem alkoholu i substancji odurzających, a
także zabrania się posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i
psychotropowych podczas Gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być
naruszone w czasie Gry.
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Gra rozpoczyna się 11 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie (Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie) od
losowania reprodukcji historycznych zdjęć. Losowanie odbywa się w przedziale czasowym od
godz. 10.00 do godz. 11.30 z częstotliwością co 30 minut, ostatnie losowanie o godz. 11.30.
Pierwszym zadaniem uczestników jest odnalezienie miejsca z historycznego zdjęcia (na terenie
Legionowa) i sfotografowanie go.
Po sfotografowaniu miejsca uczestnicy meldują się w Restauracji Legionowskiej (ul. Jagiellońska
22G, Legionowo), gdzie odbędzie się drugi etap gry - quiz historyczny dotyczący znanych osób
powiązanych z historią Legionowa. W quizie uczestniczą tylko te osoby, które odnalazły i
sfotografowały miejsce z pierwszego etapu. Aby wziąć udział w drugim etapie gry, uczestnicy
powinni dotrzeć do Restauracji Legionowskiej do godziny 13.30.
Odpowiedzi z quizu uczestnicy zapisują na karcie do Gry.
Uczestnicy, którzy ukończą pierwszy i drugi etap Gry, otrzymają od Organizatora upominek za
udział w Grze.
Z udziału w Grze wyłączeni są pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora, a także innych
podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Gry.
Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w Grze jest równoznaczne z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju
zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku
w celach promocyjnych Gry i Organizatora.
§4

1.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas Gry na wystawie
w siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, w portalach internetowych, mediach
społecznościowych i prasie lokalnej.
Uczestnik Gry udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z
wykonanych podczas Gry zdjęć (w całości lub we fragmentach), wraz z prawem do udzielania
dalszej licencji, oraz prawem zależnym przez czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych, na
polach eksploatacji obejmujących:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej
liczby egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera,
przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet);
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§5
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas rejestracji i w trakcie trwania Gry jest
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo.
2. W związku z organizacją Gry należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną przetwarzania danych w
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, dostępną na stronie internetowej:
www.pik.legionowski.pl w zakładce O NAS.
3. Dane osobowe uczestników Gry będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji
Gry.
4. Każdemu z uczestników przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. W każdej chwili każdy z uczestników może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie, w jakim została udzielona, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
6. Każdemu z uczestników przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Grze.
§6
1. Wszelkie informacje dotyczące Gry można uzyskać w Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie,
ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo, tel. 774 21 44, e-mail: animacja@pik.legionowski.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie przy ul.
Sowińskiego 15 oraz na stronie internetowej: www.pik.legionowski.pl.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu gry miejskiej „Sto lat! Legionowo”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do gry miejskiej „Sto lat! Legionowo”
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek uczestnika
W
przypadku
uczestnika
niepełnoletniego Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
E-mail, kontakt telefoniczny do
uczestnika,
a
w
przypadku
uczestników niepełnoletnich do
rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – w przypadku uczestników niepełnoletnich
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
...............................................................................................................................
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Gry)
którego jestem prawnym opiekunem, w grze miejskiej „Sto lat! Legionowo”

1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem gry miejskiej „Sto lat! Legionowo”
organizowanej przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie ul. Sowińskiego 15, 05-120
Legionowo, opublikowanym na stronie www.pik.legionowski.pl, i akceptuję wszystkie jego
postanowienia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych
moich/mojego dziecka dla celów związanych z przeprowadzeniem, promowaniem i
rozstrzygnięciem Gry zgodnie z regulaminem Gry; wyrażam zgodę na ogłoszenie i opublikowanie
imienia i nazwiska mojego/mojego dziecka przez Organizatora na stronach internetowych
Organizatora, w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. Wyrażam zgodę na umieszczenie i
prezentowanie przez Organizatora wizerunku mojego/mojego dziecka na zdjęciach i w
materiałach multimedialnych w formie relacji z Gry, wykonanych podczas realizacji Gry, oraz
opublikowanie przez Organizatora wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego podczas Gry
na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych i lokalnej prasie w
zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu.
3. Oświadczam, że ja/moje dziecko jestem/jest jedynym i wyłącznym autorem wykonanych podczas
Gry zdjęć oraz że utwory te są wolne od wad prawnych, w szczególności nie naruszają praw innych
osób, oraz zobowiązuję się zwolnić Organizatora z ewentualnych roszczeń wynikających ze
stwierdzenia wad prawnych lub naruszenia praw innych osób, a wysuwanych przeciw
Organizatorowi przez jakiekolwiek podmioty, poprzez ich zaspokojenie.
4. Udzielam Organizatorowi Gry nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z wykonanych
podczas Gry zdjęć (w całości lub we fragmentach), wraz z prawem do udzielania dalszej licencji,
oraz prawem zależnym oraz przez czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych, na polach
eksploatacji obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej
ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera,
przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet);
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych w
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie dostępnej na stronie internetowej:
www.pik.legionowski.pl w zakładce O NAS, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka na potrzeby
przeprowadzenia gry miejskiej „Sto lat! Legionowo” przez administratora danych osobowych –
Powiatową Instytucję Kultury z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15 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 (zwane dalej RODO) oraz ustawą z 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

………………………………………………………..……………..........
Data i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Gry
(a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego
rodzica/opiekuna)
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