
Regulamin gry terenowej pt. „Seksmisja”

§ 1. Podmiot odpowiedzialny

Organizatorem wydarzenia, dalej zwanego „Grą”, jest firma Games Development Mitzner
i Reszta spółka jawna, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa, NIP: 525 262 31 63,
realizująca grę na zlecenie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie ul. Sowińskiego 15,
05-120 Legionowo.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w grze
edukacyjnej pt. „Seksmisja”.

2. Podmiotem realizującym Program jest Games Development Mitzner i Reszta spółka
jawna, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa, NIP: 525 262 31 63 na zlecenie
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo.

3. Gra jest realizowana w ramach Festiwalu Filmowego im. Andrzeja Kondratiuka “W
oparach absurdu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

4. Gra ma zasięg lokalny. Do Gry może przystąpić każda drużyna, która pojawi się
w dowolnym z trzech punktów Gry.

5. Gra rozpoczyna się 29.08.2021 roku o godzinie 14.00 i kończy się 29.08.2021 o godzinie
19:00.

6. Uczestnikami i uczestniczkami Gry mogą być wszystkie osoby, które wyrażą chęć
uczestnictwa w niej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§ 3. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

1. Udział w Grze jest bezpłatny.

2. Zgłoszenia do udziału w Grze przyjmowane są w jednym z trzech punktów
rozmieszczonych na terenie Parku Świętojańskiego w Wieliszewie.

3. Preferowana jest wcześniejsza rejestracja przez formularz Google udostępniony na
stronie Zleceniodawcy.

4. Celem Gry jest zapoznanie uczestników z rzeczywistością przedstawioną w filmie
“Seksmisja” oraz nakłonienie do refleksji na jego temat.

5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim. W związku z tym uczestnicy są
zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

6. Zespoły poruszają się po terenie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność



prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność za takie osoby ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun
zespołu.

8. Uczestnicy, przystępując do gry, muszą posiadać odpowiedni sprzęt pozwalający
skanowanie kodów QR.

9. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu, bądź
utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo
do wykluczenia go z uczestnictwa. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

10. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo uczestnika lub Zespołu w
grze, ze względu na ich zachowanie, które stanowiłoby zagrożenie dla pozostałych
uczestników Gry.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry
mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

12. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra
mogą być naruszone w czasie Gry.

13. Poprzez rejestrację w Grze, uczestnicy wyrażają zgodę na:

a) wzięcie udziału w Grze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

b) nieodpłatną publikację przez Organizatorów, Powiatową Instytucję Kultury oraz
Partnerów Festiwalu Filmowego im. Andrzeja Kondratiuka “W oparach absurdu” wizerunku
Uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry, w szczególności na profilach w
mediach społecznościowych,

c) udział w Grze na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§ 4. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 29 sierpnia 2021 roku w godzinach 14:00-19:00.

2. Grę można realizować w dowolnych zespołach. Rekomendowane są zespoły od 2 do
4 osób.

3. Zespoły w trakcie trwania Gry działają samodzielnie.

4. Zadaniem Uczestników Gry jest odwiedzenie trzech punktów, zlokalizowanych na
terenie Parku Świętojańskiego.

5. Na każdym z punktów na Uczestników czekają zadania. Polecenie do każdego z
zadań jest umieszczone w formie QR kodów, bądź przekazane przez animatora znajdującego
się w danym punkcie.

6. Za udział w grze i prawidłowe rozwiązanie zadań Organizatorzy gry przewidują
dyplomy i upominki.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania uczestników Gry.

8. Ze względu na sytuację sanitarną w kraju, uczestnicy są zobligowani do
przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień gry.

9. Ze względu na sytuację sanitarną w kraju, Organizatorzy Gry zastrzegają sobie prawo,



do modyfikacji powyższych zapisów, w szczególności do zmiany daty przeprowadzenia Gry
lub jej odwołania bez podawania przyczyny.

§ 5. RODO

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 – uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry). Administratorem danych jest
Games Development Mitzner i Reszta spółka jawna, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062
Warszawa, NIP: 525 262 31 63.


