REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

§ 1. Organizator
1. Organizatorem Gry Miejskiej (zwanej dalej Grą) jest Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Gdańsku, ul. Pniewskiego 1
3. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych (zwanych dalej
Punktami) w przestrzeni miasta Sopotu, dedykowanej drukowanej Mapki Punktów
Kontrolnych (zwanej dalej Mapką) oraz zapewnienie Nagród dla Uczestników Gry (zwanych
dalej Graczami).
4. Celem Gry jest promocja polskiej historii w wymiarze regionalnym.

§ 2. Zasady Gry
1. Gra odbywa się od 31 sierpnia 2017 roku do odwołania, w Sopocie.
2. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Każdy startujący uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za zgodą swoich prawnych opiekunów.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za udział Graczy w Grze w przestrzeni miejskiej.
4. Start i metę w Grze stanowi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
przy ul. Pniewskiego 1 (wejście od ul. Jaśkowa Dolina 7).
5. Gracze pobierają Mapkę w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Gdańsku w
godzinach 08:00-16:00.
6. Zadaniem Graczy jest odwiedzenie wszystkich 20 Punktów zaznaczonych na Mapce oraz
wykonywanie następujących po sobie Zadań.
7. Do każdego Punktu przypisane jest jedno Zadanie.
8. W oznaczonych miejscach na Mapce Gracze zapisują rozwiązania kolejnych Zadań.
Gracze, którzy rozwiązali wszystkie Zadania i w pełni uzupełnili Mapkę są uprawnieni do
odebrania Nagrody.
9. Każdemu Graczowi przysługuje jedna Mapka. Za okazanie w pełni uzupełnionej Mapki
Graczowi przysługuje jedna Nagroda. Uzupełnione Mapki weryfikuje na mecie przedstawiciel
Organizatora.
10. Na trasie Gry Gracze mogą poruszać się pojedynczo, parami lub grupami. Ważne, by
każdy z Graczy posiadał swoją Mapkę.

11. Na trasie Gry Gracze poruszają się zgodnie z zasadami przepisów ruchu drogowego na
danym obszarze. 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.
12. W przypadku naruszenia przez Gracza niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play
bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma
prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
13. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Od decyzji Organizatora nie
przysługuje odwołanie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące
naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
15. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra
mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest pobranie mapki z Regionalnego Ośrodka Debaty
Międzynarodowej w Gdańsku, mieszczącym się przy ul. Pniewskiego 1, Gdańsk (wejście od
ul. Jaśkowa Dolina 7) w czasie funkcjonowania Gry.
2. Każdemu Graczowi przysługuje jedna Mapka.
3. Gracz może być osobą niepełnoletnią, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo niepełnoletniego Gracza. Za bezpieczeństwo niepełnoletniego Gracza
odpowiada rodzic/opiekun prawny.
4. Charakter imprezy powoduje, że Gracze poruszają się po mieście na własną
odpowiedzialność i odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Gracze przystępując
do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W
przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni.
5. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia,
umożliwiającym udział w Grze.
6. Poprzez pobranie Mapki i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
 wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.
7. Liczba uczestników pełnoletnich, które mogą wziąć udział w Grze jest nieograniczona.

§ 4. Zakończenie Gry i Nagroda

1. Po rozwiązaniu Zadań z wszystkich 20 Punktów i naniesieniu poprawnych odpowiedzi na
Mapkę Gracze powinni wrócić do Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w
Gdańsku, aby przedstawić wypełnioną mapkę. Uzupełnione Mapki weryfikuje na mecie w
siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przedstawiciel Organizatora.
2. Poprawnie wypełnioną Mapkę można wymienić na nagrodę gwarantowaną: płócienną
torbę i długopis.
3. Fundatorem nagród jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.
4. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem zakończenia Gry oznacza
automatyczne zakończenie wydawania Uczestnikom nagród gwarantowanych. Niewydane
nagrody gwarantowane pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. Wydanej i odebranej nagrody gwarantowanej nie można wymienić na inną. Uczestnik nie
może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z
ważnych przyczyn.
4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

