
Regulamin Gry Terenowej 

Przygoda na koniec lata 

§1. Organizator 

1. Organizatorami Gry Terenowej “Przygoda na koniec lata” (zwana dalej Grą) są Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz  Fundacja Eratostenes.  

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Stanowisk Kontrolnych w okolicach Dzikiej 

Ochli oraz wszystkie inne czynności zmierzające do jej prawidłowego przebiegu. 

§2. Zasady Gry 

1. Gra “Przygoda na koniec lata” odbędzie się 29 sierpnia 2021 roku na Dzikiej Ochli w godzinach 

12:30-16:30.  

2. Start drużyn może nastąpić pomiędzy godziną 12:30 a 14:30. Przewidywany czas Gry 1:30h. 

3. Podczas Gry, drużyny będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i wskazówki. Za 

wykonanie zadań i zaliczenie poszczególnych Stanowisk Kontrolnych drużyna otrzyma punkty. 

3. Zadaniem uczestników jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Stanowiskami Kontrolnymi 

oraz wykonanie podanych zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać 

punkty w zależności od stopnia poprawności realizacji zadania. 

4. Udział w Grze jest bezpłatny. 

5. Po trasie Gry Drużyny poruszają się pieszo. 

6. Gra toczy się w powszechnie dostępnym miejscu publicznym, w związku z czym uczestnicy są 

proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności oraz kultury osobistej. 

§3. Uczestnicy Gry i zgłoszenia. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Drużyny liczącej do 6 osób. 

2. Rejestracji dokonać można do dnia 20 sierpnia 2021 poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie es.lubuskie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 19 26 

3. W dniu Gry do godziny 14:30 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym 

się na plaży przy namiocie „Start”. 

4. Po potwierdzeniu uczestnictwa odbędzie się odprawa tj. wyjaśnienie zasad Gry, sposobu 

punktowania. Rozdane zostaną pakiety startowe. Na jedną drużynę przypada jeden pakiet. 

5. Liczba Drużyn, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona. Decyduje kolejność wpływu 

zgłoszeń. 

6. Każda Drużyna otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania oraz informacje niezbędne podczas 

Gry. 

7. Dla wszystkich Drużyn, które ukończą Grę przewidziano nagrody. 

8. Ukończenie Gry oznacza wykonanie wszystkich zadań zawartych w Karcie Gry. 

§4. Ochrona danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze, przy al. Niepodległości 
36, 65-042 Zielona Góra. 

2. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) oraz 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 „RODO”): 

a) Zgromadzone dane po zakończeniu gry terenowej zostaną usunięte. Wobec 
tymczasowego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje 
odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.  

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją gry 
terenowej. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne 
z brakiem możliwości uczestnictwa w Grze. 

c) Podanie danych przez Uczestników gry terenowej ma charakter dobrowolny. 
Uczestnikom gry terenowej przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich 
poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia 
sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora. Skorzystanie prawa cofnięcia 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 
zgody. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres 
mailowy: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl lub w siedzibie Organizatora.  

d) Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.  

§5. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z 

ważnych przyczyn. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

5. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair-play bądź utrudniania Gry 

innym uczestnikom, Organizatorzy mają prawo wykluczyć Drużynę w dowolnym momencie Gry.  

6. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzą, iż ten jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć 

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 
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