REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
PN. „Polscy odkrywcy i wynalazcy”
§ 1. Organizator
1. Organizatorem gry miejskiej pn. „Polscy odkrywcy i wynalazcy” (zwanej dalej
„Grą”) jest Fundacja Młoda Rzeczpospolita z siedzibą we Wrocławiu (53-661), ul.
Józefa Lompy 24/2, 50-308 Wrocław, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527545.
2. Gra zostanie przeprowadzona w ramach prowadzonego przez Fundację Młoda
Rzeczpospolita Regionalnego Ośrodka Debat Międzynarodowych we Wrocławiu
(zwanego dalej jako: „RODM”). Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debat
Międzynarodowych
jest
zadaniem
publicznym
współfinansowanym
przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
§ 2. Zasady oraz czas Gry
1. Gra odbywać się będzie dnia 28 grudnia 20017 r. w godzinach 10:00 – 14:00
na terenie Wrocławia.
2. Gra rozpocznie i zakończy się na terenie ogrodu Duszpasterstwa Akademickiego
„Maciejówka” (pl. Nankiera 17, Wrocław). Szczegółowe instrukcje dotyczące zasad
Gry zostaną przekazane uczestnikom na starcie.
3. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących polskich
odkrywców i wynalazców.
4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami
kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Każde zadanie jest
odrębnie punktowane w zależności od stopnia poprawności jego realizacji lub czasu
potrzebnego do jego wykonania.
5. Udział w Grze jest bezpłatny.
6. W trakcie Gry uczestnicy są zobowiązani do poruszania się wyłącznie na piechotę.
Zabronione jest korzystanie z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów
o napędzie mechanicznym lub elektrycznym oraz z komunikacji miejskiej.
Ewentualne naruszenie powyższych zasad skutkować może wykluczeniem
uczestnika z Gry.
7. Gra toczyć się będzie na terenie Wrocławia, w normalnym ruchu miejskim.
Uczestnicy Gry zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator
Gry nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze
ani ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu
drogowego i innych obowiązujących przepisów prawa. W przypadku popełnienia
rażących naruszeń Organizator Gry zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego
uczestnika z dalszej rozgrywki.
9. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad
fair play, naruszenia obowiązujących przepisów prawa bądź utrudniania Gry innym
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uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go
z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry
oraz następstw z nich wynikających, w tym uszczerbków na zdrowiu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie Gry ani za
zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra
osobiste osób trzecich.
§ 3. Uczestnicy Gry i zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja w siedzibie Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu- Pl. Nankiera 17, 28 grudnia br. pomiędzy
10:00 a 14:00.
2. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, wiek uczestnika
kontaktowy
do
rodzica/opiekuna
prawnegow
przypadku
niepełnoletnich.

oraz numer
uczestników

3. W Grze mogą wziąć udział osoby powyżej 7. roku życia. Warunkiem udziału w Grze
przez niepełnoletnich jest przedstawienie Organizatorom pisemnej zgody
rodzica/opiekuna prawnego na udział w Grze, najpóźniej przed rozpoczęciem Gry.
Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Udział w Grze wiąże się z aktywnością fizyczną. Każda z osób biorących udział
w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowotnym, umożliwiającym udział w Grze.
5. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
a.

wzięcie udziału
Regulaminie;

w

Grze

na

warunkach

określonych

w

niniejszym

b. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych [t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922,
ze zm.]);
c. opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika,
oraz w uzasadnionym przypadku imienia i nazwiska uczestnika.
§ 4. Zwycięzcy Gry
1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 14:30. Osoby,
które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie
wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie
Kontrolnym oznaczony jako „Meta”.
2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które
otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych.
Zwycięzcą Gry zostanie osoba, która łącznie otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej Osób otrzyma równą liczbę punktów przystąpią
one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni
zwycięzcę.
3. Dla Zwycięzców Gry Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci czytników
e-book, pendrivów oraz gier planszowych.
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§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych
Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

niniejszym

3. Organizator zastrzega
sobie prawo
do
odwołania
Gry
w
przypadku
niewystarczającej
liczby
zgłoszeń
lub
z
innych
ważnych
przyczyn.
W miarę możliwości Organizator postara się o poinformowanie uczestników
o odwołaniu Gry z wyprzedzeniem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry
z ważnych przyczyn.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
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