REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„SPACER PO PARKU”
§ 1. Organizatorzy
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w grze
miejskiej pod nazwą „Spacer po parku”.
2. Organizatorem gry miejskiej „Spacer po parku” zwanej dalej „Grą”, jest Urząd Gminy Brwinów, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Realizacją gry z ramienia Organizatora zajmuje się Biuro Promocji Gminy Brwinów zwane dalej Realizatorem.
4. Administratorem zebranych danych osobowych osób biorących udział w Grze („Uczestników”) jest Urząd Gminy
Brwinów.
§ 2. Zasady Gry – UDZIAŁ W GRZE
1. Udział w Grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Nie określa się maksymalnej liczby uczestników w jednej drużynie.
3. Przynajmniej 1 osoba w każdej zarejestrowanej w Grze drużynie musi być pełnoletnia lub posiadać zgodę opiekuna
na udział w grze.
§ 4. ODBIÓR KART DO GRY
1. Gra przeprowadzona zostanie w dniach od 30 lipca do 22 sierpnia 2022 r.
2. Udział w grze można wziąć od 30 lipca do 22 sierpnia 2022 r.
3. Odbiór kart do gry, o których mowa w pkt. 1, w wersji papierowej będzie możliwy między 30 lipca a 15 sierpnia
2022 r. do godziny 20:00, , w Ogrodzie Botanicznym u pracownika ochrony.
4. Karty do gry w wersji elektronicznej w formacie .pdf dostępne będą przez cały czas trwania gry na stronie
internetowej www.brwinow.pl/6669. Materiały przestaną być dostępne od 15 sierpnia 2022 r. po godzinie 20:00.
5. Odbierając kartę do Gry, wszyscy uczestnicy zgadzają się we własnym imieniu na warunki Gry i potwierdzają,
że zapoznali się z jej regulaminem.
6. W kolejce do odbioru kart do Gry należy stosować się do wszelkich obowiązujących na danym terenie obostrzeń
epidemicznych.
§ 5. BEZPIECZEŃSTWO I DODATKOWE WYMAGANIA W CZASIE GRY
1. Odebranie karty stanowi równocześnie potwierdzenie przez uczestnika dobrego stanu zdrowia umożliwiającego
udział w Grze.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Grze, poza
odpowiedzialnością wyrażoną wprost w przepisach obowiązującego prawa. Każdy z uczestników odpowiada za
własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w Grze. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Gry oraz
przestrzeganie regulaminu odpowiada kapitan drużyny – osoba pełnoletnia w każdej drużynie.
3. Zaleca się, by uczestnik samodzielne wyposażył się w materiały ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami epidemicznymi.
4. Poprzez odbiór karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatora i Realizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Gry (w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)) .
b) opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów, Realizatorów i innych
partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek uczestnika, kolorowy lub jednobarwny, w jedno
lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych lub elektronicznych.
§ 6. ZASADY GRY – PRZEBIEG GRY
1. Gra złożona jest z 13 plansz, które rozmieszczone są na terenie parku miejskiego w Brwinowie.
2. Karta gry zawiera pytania, na które zawodnicy udzielają odpowiedzi pisemnych w postaci uzupełnienia krzyżówki
i rozwiązania obliczeń matematycznych dokonanych na podstawie informacji umieszczonych na planszach Gry.
3. Miejsca, w których znajdują się plansze są zaznaczone na mapie terenu parku miejskiego, który jest miejscem gry.
Mapa jest częścią karty gry.
4. Gra toczy się w parku miejskim i zaleca się zachowanie ostrożności podczas Gry.
§ 8. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY
1. Gra kończy się 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00.
2. Wykonywanie zadań z karty do Gry będzie możliwe do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 17:00. Jednak tablice
rozmieszczone w parku zostaną usunięte 16 sierpnia 2022 r.
3. Poprzez zdanie karty rozumie się oddanie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, lub przesłanie drogą internetową na adres brwinow@brwinow.pl
4. Karty do Gry przestaną być przyjmowane 22 sierpnia 2022 r. po godzinie 17:00.
§ 9. Wyłanianie zwycięzców i nagrody
1. Zwycięzcami są wszyscy uczestnicy, którzy zdadzą poprawnie uzupełnioną kartę gry nie później niż 22 sierpnia
2022 r. do godziny 17.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną o możliwości odebrania nagród.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Gry dostępny będzie na stronie internetowej www.brwinów.pl/6669
3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do
Organizatorów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych
i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
5. Dane osobowe uczestników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Treść klauzuli informacyjnej
stanowi załącznik do Regulaminu Gry i można się z nią zapoznać pod adresem: https://bip.brwinow.pl/ogolnaklauzula-informacyjna-w-urzedzie-gminy-brwinow-1

