
 

Regulamin gry miejskiej „REPORTAŻ Z MIASTA” 

 

 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem gry miejskiej REPORTAŻ Z MIASTA (zwanej dalej grą) jest Miejska Biblioteka   

Publiczna w Gliwicach.  

§ 2. Zasady gry 

1. Gra odbędzie się 26 października 2019 r. (sobota) w centrum Gliwic. Drużyny stratują z Biblioteki 

Centralnej MBP przy ul. Kościuszki 17. Punkt startowy jest czynny od l0.30 do 11.30 (pobieranie 

materiałów do gry).  

2. Celem gry jest upowszechnianie reportażu jako popularnego gatunku literackiego w ramach 2. 

edycji festiwalu HACZYK - gliwickich spotkań literackich oraz propagowanie aktywnego 

wypoczynku. 

3. Udział w grze jest bezpłatny. 

4. Zadaniem uczestników jest odwiedzenie jak największej liczby punktów gry oraz wykonanie 

zadań. W grze przewidziane są zadania ukryte w kodach QR. Mile widziane jest posiadanie przez 

drużynę minimum jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją odczytującą kody QR (np. 

QRobot, Kod QR skanera błyskawica itp. dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore).  

5. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać od 0 do 5 punktów. Uczestnicy otrzymują 

premię punktową (5 punktów), jeśli jako pierwsze wykonają zadanie oznaczone na karcie gry 

jako ZADANIE Z PREMIĄ. 

6. Członkowie danego zespołu poruszają się razem. Aby przystąpić do zadania, w danym punkcie 

gry zespół musi pojawić się w pełnym składzie. 

7. Po trasie gry zespoły poruszają się w dowolny sposób (pieszo, rowerem, samochodem bądź 

komunikacją miejską). Organizatorzy zalecają jednak poruszanie się pieszo - punkty gry znajdują 

się w niewielkich odległościach od siebie. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku 

z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie gry obowiązuje 

bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

8. Uczestnicy 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 i/lub opiekun zespołu. 

9. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, że ten jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć 

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

11. 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 rejestracja zespołu liczącego od 2 do 4 osób. 

2. Rejestracji dokonać można do dnia 25 października 2019 roku (do godz. 13.00), wysyłając e-mail 

na adres instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl  lub dzwoniąc pod nr 32 238 26 24 oraz w dniu 

rozgrywki do godz. 11.30 w punkcie startowym (Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17). 

3. Członkiem każdego z zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osób dorosłych. 

4. Poprzez rejestrację i udział w grze uczestnik wyraża zgodę na: 

a. wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
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b. przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.09.1997 roku Dz. U. 2014 poz. 1182); 

c. opublikowanie przez organizatora na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w 

uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika. 

5. Liczba zespołów, które mogą wziąć udział w grze, jest ograniczona. Decyduje 

6. kolejność zgłoszeń. 

§ 4. Zwycięzcy gry 

1. Gra kończy się o godzinie 13.00. Do tego czasu drużyny mogą oddawać karty gry w punkcie 

zakończenie gry w Sali wystawowe Filii nr 1, przy pl. Inwalidów Wojennych 3. Ogłoszenie 

zwycięzców gry i wręczenie nagród nastąpi około godziny 13.30. 

2. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując 

zadania w poszczególnych punktach. Zwycięzcą gry zostanie zespół, który łącznie otrzyma 

największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów otrzyma równą liczbę 

punktów, przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób 

wyłoni zwycięzców. Nagrodzone zostaną 3 zespoły z najwyższą liczbą punktów. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry z ważnych 

przyczyn. 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka 

Publiczna w Gliwicach informuje, że: 

Dane osobowe Uczestnika gry będą przetwarzanie przez organizatora 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 (zwanych dalej RODO) 

 Administratorem podanych Uczestnika gry danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej jako Biblioteka). 

 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl  

 Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia gry. 

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie 
danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

 Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanej gry, a po zakończeniu przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  

 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie 
określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).  

 W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje uczestnikowi prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, 
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


