
Regulamin Żarowskiej Gry Miejskiej
"Żarów jakiego nie znacie"

A. Postanowienia ogólne.

1. Gra miejska ""Żarów jakiego nie znacie"" (dalej „Gra Miejska”) organizowana jest przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

2. Gra miejska organizowana jest w ramach Dni Żarowa 2016.
3. Fundatorem nagród w Grze Miejskiej jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
4. W Grze Miejskiej mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Współorganizatora

lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
b) innych  osób,  które  brały  udział  w  organizowaniu  Gry  Miejskiej,  spokrewnionych  z  małżonkiem,

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w
stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

5. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się
z zasadami Gry Miejskiej określonymi w Regulaminie.

6. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.

7. Warunkiem  uczestnictwa  w  imprezie  jest  przedstawienie  na  starcie  dokumentu  stwierdzającego
tożsamość (osoby posiadające dokument tożsamości) i podpisanie listy obecności. Udział osób nie
posiadających dokumentu tożsamości określa pkt. D.5 

B. Czas trwania Konkursu.

Gra Miejska zostanie przeprowadzona w sobotę 28 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 13:00 na terenie miasta
Żarów.

C. Komisja Gry Miejskiej.

Celem  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Gry  Miejskiej,  a  w  szczególności  w  celu
dokonania  oceny  prawidłowości  zgłoszeń  do  Gry  Miejskiej  oraz  dokonania  wyboru  zwycięzców  Gry
Miejskiej,  Organizator  powoła  Komisję  Gry  Miejskiej.  W  skład  Komisji  Gry  Miejskiej  wejdą  osoby
oddelegowane przez Organizatora.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1.  Temat  przewodni  będzie  związany z  historią  i  architekturą  miejską  Żarowa,  która  na  co  dzień  jest
niedostrzegalna  i  pomijana  w zgiełku  codzienności.  Przygoda z  odkrywaniem historii  oraz  zabytków
rozgrywać będzie w się centrum miasta. Szczegóły zadań zostaną podane uczestnikom Gry Miejskiej
przed jej rozpoczęciem.

2. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy lubią dobrą zabawę i ruch na świeżym
powietrzu.

3. W Grze Miejskiej  może wziąć udział  nie  więcej  niż  30 osób.  W imprezie  mogą uczestniczyć osoby,
których stan zdrowia to umożliwia.

4. Uczestnicy  grają  w  Zespołach  1-3  osobowych.  Warunkiem udziału  w  Grze  Miejskiej  jest  rejestracja
Zespołu. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze Miejskiej decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Osoby niepełnoletnie:
a) poniżej  11  roku  życia  mogą  uczestniczyć  w  imprezie  pod  opieką  rodziców bądź  ich  prawnego



opiekuna.
b) powyżej  11  roku  życia  mogą  uczestniczyć  w  imprezie  za  pisemną  zgodą  rodziców  bądź  ich

prawnego opiekuna.
6. Zgłoszenia  do  Gry  Miejskiej  przyjmowane  są  do  26  maja  2016  r.  godz.  12.00,  na  adres e-mail:

bogdan@centrum.zarow.pl. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestników, wiek, numer
telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu.

7. Każdy Zespół po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry Miejskiej otrzyma potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry Miejskiej. Zgłoszenie jest
ważne, jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail.

8. Organizatorzy zalecają dokładne zapoznanie się z zasadami Gry Miejskiej.
9. Gra Miejska rozpocznie się 28 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Parku Miejskim w Żarowie, przy głównej

scenie.
10. Uczestnicy Gry Miejskiej w trakcie jej trwania muszą się poruszać wyłącznie pieszo. Złamanie tej zasady

przez członka Zespołu oznacza wykluczenie całego Zespołu z Gry Miejskiej.
11. Członkowie  Zespołu  muszą  poruszać  się  razem.  W  każdym  punkcie  Gry  Miejskiej  liczba  graczy

w Zespole  będzie  weryfikowana  z  liczbą  graczy  zgłoszoną  w  formularzu  rejestracyjnym.  W  razie
niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani.

12. Gra  kończy  się  28  maja  2016  r.  o  godz.  13.00  w  Parku  Miejskim.  
O tej godzinie Zespoły zobowiązane są stawić się na finale Gry Miejskiej.

13. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
14. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Miejskiej członkowie Zespołu (uczestnicy) wyrażają

zgodę na:
 wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 przetwarzanie  przez  Organizatorów  danych  osobowych  uczestnika  w  zakresie  niezbędnym  dla

przeprowadzenia Gry Miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Odbierając Kartę Gracza, uczestnik zgadza się na warunki Gry Miejskiej i potwierdza, że zapoznał się z jej
regulaminem.

F. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych wyłącznie

dla  celów organizacji  i  przeprowadzenia  Gry Miejskiej  oraz wydania  przyznanych Nagród,  zgodnie  z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z  1997 r., nr 133, poz. 883 z
późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z
zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po
ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Gry Miejskiej, wydania i dokonania rozliczenia Nagród
zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych.
6. Zgłaszając udział w Grze Miejskiej i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry Miejskiej, lub jego rodzic bądź

opiekun prawny w przypadku osób małoletnich, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Gry
Miejskiej i wyraża zgodę na jej treść.


