
 
 
 
 

 

Regulamin  

1. Organizatorem gry miejskiej jest Gmina Poniec, Gminne Centrum Kultury w Poniecu, , ZHP 
Poniec, GBH Regiment. 

2. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie punktów z zadaniami na terenie miasta 

Poniec oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego przebiegu.  

3. Gra miejska „Poniecki Wehikuł Czasu” odbędzie się dnia 29 maja 2022r. od godz. 14.00. 

Miejsce startu: Rynek w Poniecu 

4. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami gry oraz 
wykonywanie na nich zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać 
odpowiednią ilość punktów, przydzielanych w zależności od stopnia poprawności jego 
realizacji lub czasu potrzebnego do jego wykonania. 
 
5. Gra będzie odbywać się w przestrzeni miejskiej. Po trasie gry zawodnicy poruszają się tylko 

i wyłącznie pieszo. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.  

6. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zgłoszenie zespołu do dnia 20 maja w siedzibie 

Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. W grze mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe bez 

względu na wiek, jednak w każdym zespole musi być, co najmniej jedna osoba pełnoletnia. 

Warunkiem uczestnictwa w IV grze miejskiej jest wystylizowanie się ( ubiór epoki PRL ). 

7. Każda z osób biorących udział w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym udział w grze. 
 
8. Zasady gry są określone przez organizatorów przed grą. Organizator zastrzega sobie prawo 
do nie ujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia, celem przeprowadzenia 
jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników. 
  
9. Zgłaszając swój zespół do gry, uczestnik oświadcza ze zapoznał się z Regulaminem i go 
akceptuje. 

10. W grze może wziąć określona ilość drużyn. Decydująca jest kolejność zgłoszeń. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w przypadku zbyt 
dużej ilości chętnych. Osoby, które nie będą mogły przyjść na grę i nie zgłoszą tego 
odpowiednio wcześniej mogą nie być brane pod uwagę w kolejnych organizowanych grach. 
  
11. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji gry, uczestnictwo w grze 
jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze 
osoby pełnoletnie  i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na 
fotografowanie ich oraz ich dzieci  oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. 



12. Uczestnictwo w grze jest bezpłatne. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli nagrody, 
a dla każdego uczestnika ciepły posiłek. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry. 
  
14. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich 
bezpieczeństwo w trakcie gry. 

15. Ocena poszczególnych drużyn przez punktowych gry nie podlega negocjacjom. Od 
wyników gry ogłoszonych na mecie gry nie ma odwołania, a wyniki są ostateczne.  

16. Gra miejska Poniecki Wehikuł Czasu to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, jest ona 
tworzona z myślą o dobrej zabawie - prosimy o tym pamiętać w trakcie wydarzenia. 

17. Zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych Uczestnicy gry wyrażają pisemną zgodę 
na przetwarzanie ich danych osobowych lub danych osobowych dziecka/podopiecznego,   
w celu wzięcia udziału w IV Grze Miejskiej, organizowanej przez Gminne Centrum Kultury w 
Poniecu.     

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO Administratorem przekazanych danych osobowych jest 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, który ma swoją siedzibę w Poniecu ul. 
Szkolna 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym przez Administratora oraz w związku z wyrażoną zgodą - art. 6 ust 1 lit. 
a) i e) RODO. Dalsze informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej GCK w Poniecu. 
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