
Regulamin gry terenowej  „Odkrywcy krzemienickich tradycji” 

 
§ 1. Organizator gry i założenia ogólne gry terenowej  „Odkrywcy krzemienickich tradycji” 
 

1. Gra terenowa „Odkrywcy krzemienieckich tradycji” (dalej „gra”) organizowana jest przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej – (dalej „organizator”). 
 

2. Gra terenowa „Odkrywcy krzemienickich tradycji” jest organizowana w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa, jako jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu 75-leciu Zespołu 
Regionalnego „Wesele Krzemienickie”. 

 
3.    Gra odbędzie się 10 września 2022 r. w godz. 12:00 - 16:00 na terenie Krzemienicy. 

 
4. Celem gry jest odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozbudzenie zainteresowań 

lokalną kulturą i historią oraz upowszechnienie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, 
wiedzy na temat ZR Wesele Krzemienickie oraz aktywne spędzenie wolnego czasu przez 
uczestników. 

 
5. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez organizatora zadań oraz 

zagadek związanych z tematem gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni Krzemienicy. 
 

6. Punkt informacyjny znajduje się przy Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy. 
 

7. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa organizator. 
 

§ 2. Zasady 
 

1. Gra skierowana jest do ogółu społeczeństwa bez limitów wiekowych, w szczególności do: 
    uczniów, rodzin, grup przyjaciół. W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne, jak i grupy osób.  

 
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w grze pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną 

zgodą rodzica /opiekuna prawnego (Patrz: § 3. Zasady bezpieczeństwa oraz Załącznik nr 1)  
 

3. Udział w grze jest bezpłatny. 
 

4. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. Aby wziąć udział w grze należy w godzinach 12.00-
16.00 zarejestrować się w punkcie informacyjnym przy Centrum Promocji i Dziedzictwa 
Kulturowego w Krzemienicy. 

 

5. Gra polega na odnajdywaniu miejsc, udziału w warsztatach i zaznaczaniu prawidłowych 
odpowiedzi na pytania umieszczone w przekazanym podczas rejestracji Przewodniku. Poprawne 
odpowiedzi wskażą litery, które wpisane w odpowiednie pola utworzą rozwiązanie. 

6. Drużyny wykonują zadania według dowolnej kolejności.  
 

7. Gra trwa maksymalnie 240 minut. Uczestnicy do gry mogą dołączyć w każdym momencie. 
O godz. 16.00 następuje zakończenie gry. 
 

8. Grę zaliczają osoby które do godziny 16.00 dostarczyły do punktu informacji prawidłowe hasło. 
 



9. Wśród osób, które do godziny 16.00 dostarczą do punktu informacji prawidłowe hasło zostaną 
wylosowane nagrody.  

 
§ 3. Zasady bezpieczeństwa 
 

1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w grze wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, za 
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik nr 1). Organizator nie zapewnia opieki osób 
pełnoletnich dla niepełnoletnich uczestników gry. 

 

2. Na trasie gry ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym uczestnicy poruszają się po 
terenie Krzemienicy na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia gry, 
w trakcie jej trwania oraz podczas powrotu po jej zakończeniu. 

 

3. W czasie gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków 
odurzających. W przypadku, gdy członek danego zespołu, a w szczególności opiekun osób 
niepełnoletnich, znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego, zespół 
zostanie wykluczony z dalszego udziału w grze. 

 

4. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed grą, w jej 
trakcie lub po zakończeniu gry. Uczestnicy gry ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
podczas gry innym uczestnikom oraz osobom trzecim. W razie wypadku lub powstania szkody 
związanej z grą uczestnicy nie będą występować z roszczeniami do organizatora, osób 
działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia. 

 

5. Uczestnicy którzy nie dostosują się do wymogów regulaminu, będą automatycznie wykluczeni 
z dalszej zabawy. 

 
6. Przez zgłoszenie chęci udziału w grze - rejestrację w punkcie informacyjnym, uczestnicy 

wyrażają zgodę na: 
 

a. wzięcie  udziału w grze na warunkach określonych niniejszym regulaminem; 

b. przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia gry, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.); (Załącznik nr 2) 

c. opublikowanie na stronie internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów 
wizerunku uczestnika oraz ewentualnie imienia i nazwiska uczestnika. (Załącznik nr 2) 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania gry w sytuacji niezależnej od niego, 
w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych. 

 

2. W przypadku zachowania uczestnika niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami oraz 
z postanowieniami Regulaminu gry, a w szczególności w przypadku łamania zasad i niszczenia 
wskazówek, w dowolnym momencie organizator ma prawo usunąć uczestnika z gry. Decyzja 
organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

 



 

3. Wszelkie spory rozstrzyga organizator. 
 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w Regulaminie gry. O wszelkich 
zmianach uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.gok-czarna.pl 
 

5. Zgłoszenie do gry jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez jej 
uczestników i opiekunów. 

 

6. Wszelkich informacji dotyczących gry udziela koordynator gry: 
Jolanta Superson, tel.605 450 446, e-mail: jolanta.superson@gok-czarna.pl 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1                      

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W GRZE TERENOWEJ „ODKRYWCY KRZEMIENICKICH 
TRADYCJI” 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W CZARNEJ 
 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna adres zamieszkania telefon kontaktowy 
 

 
……………………………………… 

 
 

……………………………… 

 
 

……………………… 
 
Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki ** 
 

.................................................................................. 
                              (imię i nazwisko ) 

w Grze terenowej dnia 10.09.2022 r.  
* Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem gry terenowej „Odkrywcy krzemienieckich 
tradycji”   
Akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym okoliczność, iż Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Czarnej nie zapewnia dla uczestników Gry fachowej opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  
* Oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje 
Dziecko w Grze. 
 
      ...................................             .................................. 
                   imię i nazwisko         data i podpis 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2  RODO 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
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 w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na 
publikację danych osobowych mojego dziecka* .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  na stronie 
internetowej, Facebooku oraz przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej do 
promowania działań związanych z organizacją gry "Odkrywcy krzemienickich tradycji"2022.  

              
 ………………….................................................  

      data i podpis  

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i wizerunku mojego dziecka* .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej na stronie internetowej  
i Facebooku w celu promowania działań związanych z organizacją gry "Odkrywcy krzemienickich 
tradycji " 2022            
   

      .................................................................................  
                                                                                         data i podpis 



 

 

 

KLAZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
 Zgodnie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 37-125 Czarna informuje, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Czarnej 37-125 Czarna reprezentowanym przez panią dyrektor Katarzynę Gargałę, 
dane do kontaktu: e-mail: biuro@gok-czarna.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi związanej 
bezpośrednio z działalnością kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów czyli: wykazanie prawidłowej realizacji 
zamówienia oraz na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji  

 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji działalności kulturalnej 
podmiotu  

 Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa  
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;  
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu 
przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;  

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych  

 Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu.  

 Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji  
międzynarodowych 

 
** niepotrzebne skreślić 
     
 
 


