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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 
,,TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU’’ 

28.09.2019 r. 
 

§1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.Organizatorami gry miejskiej ,,Tropem tajemniczego skarbu’’ (zwanej dalej ,,Grą’’), rozgrywanej 28.09.2019 r.  
w Łowiczu są: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdaoska 100/102. 

2.Gra organizowana jest z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego w ramach cyklu gier terenowych 
„Tajemnicze Łódzkie”, nad którymi Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego. 

3.Fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

4.Celem głównym Gry jest przybliżenie historii Łowicza oraz wybitnej postaci z nim  związanej, kształtowanie 
aktywnej postawy wobec dziedzictwa literackiego i kulturowego, pokazanie, że można zdobywad wiedzę przy okazji 
dobrze się bawiąc, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i kreatywnego myślenia.  

5. Gra rozpocznie się 28 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu  
(budynek Muzeum, wejście od ul. 3 Maja). Przewidywany czas gry ok. 1,5 godziny.  

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 

1.Gra przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego (rozgrywki międzyszkolne). 

2. W grze biorą udział drużyny, maksymalnie składające się z 5 osób (tj. 4 uczniów i opiekuna – osoba pełnoletnia) 
 z danej szkoły. Ilośd drużyn z danej szkoły będzie ustalana przez Organizatora.  

3. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie drużyny poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz  
z oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu. 

4. Wypełnione dokumenty (z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie: Gra „Tropem tajemniczego skarbu”) należy 
przesład na adres mailowy, pocztą tradycyjną lub dostarczyd osobiście do biblioteki: 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu 
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz 
e-mail: biblioteka@pbplowicz.pl 

5. Zgłoszenia należy przesład do dnia 26 września 2019 roku.  

6. Każda drużyna uczestniczy w Grze pod opieką, wskazanego w zgłoszeniu, pełnoletniego opiekuna. Rolą opiekuna 
jest czuwanie nad bezpieczeostwem uczestników z podlegającej jego opiece Drużyny. 

7. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez drużynę jednego smartfona/tabletu 
z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem 
 do Internetu, wyposażonego w aparat i naładowaną baterię lub powerbank.   

8. Uczestnicy powinni zadbad o odpowiednio wygodny strój i obuwie, dostosowane do warunków atmosferycznych. 

9.Każdy z uczestników powinien odznaczad się dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym czynny udział w Grze. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikom na trasie Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

10. Przystępując do Gry, uczestnicy akceptują w całości niniejszy Regulamin i zobowiązują się  
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, że spełniają  warunki, które uprawniają ich  
do udziału w Grze. 
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§3 
ZASADY GRY 

1. Szczegóły Gry, jej mechanizm oraz zasady realizacji zadao zostanę objaśnione uczestnikom przed jej rozpoczęciem 
w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. 

2. Drużyny na starcie otrzymają Kartę Drużyny, na której wpisują nazwę Drużyny. 

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami wyznaczonymi na planie miasta 
oraz wykonywanie następujących po sobie zadao. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których 
liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji. Liczą się szybkośd, wiedza, kojarzenie faktów, 
praca zespołowa i orientacja w terenie.  

4.Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się wyłącznie pieszo.  

5.Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem należy zwrócid uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności  
i stosowanie się do zaleceo opiekuna Drużyny.  

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika Gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym 
graczom, Organizatorzy mają prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

§ 4 
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW.NAGRODY 

1.Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi w dniu rozgrywki tj. 28 września 2019 r.  
w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, po zakooczeniu i podsumowaniu wyników uzyskanych  
przez Drużyny. 

2.Pierwsze trzy Drużyny (zespoły), które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody rzeczowe. 
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

3.W przypadku takiej samej liczby punktów decydowad będzie czas rozgrywki.  

 

§ 5 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Łowiczu (Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

2. Poprzez zgłoszenie uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie 
oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych przez Organizatora w Regulaminie, w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz 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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie 
danych).  

3.Udział w Grze jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych.  

§6 
POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie 
interpretacji Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeo, uzasadniających taką 
zmianę. 

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia, przerwania lub odwołania Gry z ważnych 
przyczyn. 

3. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia z Gry osób niespełniających warunków Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ani prawnej za wynikłe na trasie zdarzenia losowe, które 
dotyczyłyby uczestników gry. 

5. Regulamin oraz szczegóły Gry dostępne są na stronach:  www.pbplowicz.blogspot.com, www.pbplowcz.pl, 
wbp.lodz.pl Dodatkowe informacje: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, tel.: 46 837 38 74.                                                                                 

http://www.pbplowicz.blogspot.com/
http://www.pbplowcz.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

GRA MIEJSKA ,,TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU’’ 

 

Pełna nazwa szkoły   

Imię i nazwisko  

opiekuna drużyny 

(osoba pełnoletnia)* 

 tel. kontaktowy 

do opiekuna 

 

 

UCZESTNICY: 

Lp.  NAZWISKO IMIĘ KLASA** 

1    

2    

3    

4    

 

*Opiekun drużyny powinien dostarczyd ,,Deklarację opiekuna drużyny’’ – Załącznik nr 2 do Regulaminu 

** osoby niepełnoletnie powinny dostarczyd pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego - Załącznik nr 3 

 do Regulaminu 

UWAGA! 

Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie powinni dostarczyd podpisaną ,,Klauzulę informacyjną dotyczącą danych 

osobowych’’ – Załącznik nr 4 do Regulaminu  

W imieniu Drużyny zgłaszam chęd uczestnictwa w Grze i oświadczam, że jako zespół zapoznaliśmy się i akceptujemy 

postanowienia Regulaminu gry miejskiej ,,Tropem tajemniczego skarbu’’. 

 

miejscowośd ………………………., dnia ……………………………..r. 

 

………….…………………………………………………. 
                                                                                                                                           (czytelny podpis opiekuna drużyny) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA DRUŻYNY 

 

 

………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko opiekuna zespołu) 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres lub pieczątka reprezentowanej szkoły) 

 

………………………………………………………………………. 
(telefon kontaktowy opiekuna) 

 

………………………………………………………………………. 
(e-mail opiekuna) 

 

 

 

Ja, niżej podpisany (-a) …………………………………………………………., oświadczam, że 

 

1. na czas  trwania Gry ,,Tropem tajemniczego skarbu’’ biorę odpowiedzialnośd za niepełnoletnich 

członków mojej Drużyny; 

2. zapoznałem(-łam)m się z Regulaminem Gry ,,Tropem zaginionego skarbu’’, rozumiem i akceptuję 

jego warunki; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów, moich danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) dla celów 

związanych z przeprowadzeniem Gry; 

4. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatorów i partnerów mojego wizerunku, a także 

imienia i nazwiska w informacjach  medialnych, w Internecie, w tym na stronach 

www.pbplowicz.blogspot.com i www.pbplowicz.pl, na portalach internetowych takich jak facebook 

biblioteki. 

 

 

miejscowośd ………………………., dnia ……………………………..r. 

 

………….…………………………………………………. 
                                                                                                                                                         (czytelny podpis opiekuna drużyny) 

http://www.pbplowicz.blogspot.com/
http://www.pbplowicz.pl/
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO*) 

NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

GRA MIEJSKA ,,TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU’’ 

 

 

Ja, niżej podpisany(-a) …………………………………………………………….., ojciec/matka/opiekun prawny*) 

                                                                    
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) 

 

dziecka/podopiecznego*) ………………………………………………………….. oświadczam, 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

 

pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że: 

1. zapoznałem(-łam)m się z Regulaminem Gry ,,Tropem zaginionego skarbu’’, akceptuję wszystkie jego 

postanowienia, w tym okolicznośd, że Organizator nie zapewnia dla uczestników Gry opieki 

medycznej ani ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych  

wypadków a uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialnośd i wyrażam zgodę na udział 

przez moje Dziecko w wyżej wymienionej Grze; 

2. brak jest jakichkolwiek przeciwwskazao zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w grze 

miejskiej; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów, danych osobowych moich  

i mojego Dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) dla celów związanych z przeprowadzeniem Gry; 

4. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatorów i partnerów mojego wizerunku, a także 

imienia i nazwiska mojego Dziecka  w informacjach  medialnych, w Internecie, w tym na stronach 

www.pbplowicz.blogspot.com i www.pbplowicz.pl, na portalach internetowych takich jak facebook 

biblioteki. 

 

 

miejscowośd ………………………., dnia ……………………………..r. 

 

………….…………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

*) niepotrzebne skreślid 
 

 

 

 

 

 

http://www.pbplowicz.blogspot.com/
http://www.pbplowicz.pl/
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

GRY MIEJSKIEJ ,,TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU’’ 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016r. 
informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu (adres: Stary Rynek 
5/7, 99-400 Łowicz, telefon: 46 837 96 67) 
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt 
 z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. a, f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji  GRY MIEJSKIEJ ,,TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU’’ organizowanej przez 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 
władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa biblioteki, lokalna prasa, portale 
społecznościowe, inne instytucje kultury, placówki oświatowe oraz sponsorzy wykonujący zadania związane  
z organizacją gry. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych  
w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 
6. Ma Pani/Pan prawo: 
a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
- dane osobowe muszą byd usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowośd danych osobowych 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – 
przestaniemy przetwarzad Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazad, że są one nam 
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 
e) do przenoszenia danych,  
f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktowad się z Administratorem 
 lub z Inspektorem. 
7. Dane osobowe mogą byd przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (Facebook). 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 
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TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU 

GRA MIEJSKA 

 

 

DRUŻYNA 
 

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

(nazwa drużyny) 

 

 

Kod do rozszyfrowania zagadki Gry*: 

 

 

 

 

 

 

 

*gdzie X to cyfry, Y to litery 

 

 

                                                                  

 

 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu  

                                                                Stary Rynek   5/7, tel. 46 837 38 74, biblioteka@pbplowicz.pl 

Powodzenia ! :-) 

_  _ ( _  _  _ ) _  _ 

               X X   (X X X)  Y  Y 

_  _  _ - _ _ _   _ _ _ - _  _ - _ 

       X X X  - XXX   XXX -  XX - X 

 
 

Karta Drużyny 


