
REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ 

 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem Rodzinnej Gry Miejskiej jest Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”  oraz Hufiec 

ZHP Warmiński im. Ryszarda Knosały. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta 

Olsztyn oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu. 

 

§ 2. Zasady Gry 

1. Rodzinna Gra Miejska odbywa się 26.07.2020 roku w godzinach 12:00-14:00, na terenie 

Starego Miasta oraz Parku Centralnego w Olsztynie. 

2. Limit osób w grze miejskiej wynosi 75. 

3. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji historii miasta. 

4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami 

Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.  

5. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  

6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o 

zachowanie szczególnej ostrożności. 

7. Uczestnicy gry zobowiązują się do przestrzegania obecnie panujących przepisów 

sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. 

8. Charakter imprezy powoduje, że uczestnicy poruszają się po mieście na własną 

odpowiedzialność.  

9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na 

cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę 

ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair 

play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma 

prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  



12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  

 

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zarejestrowanie się w formularzu rejestracyjnym oraz 

uiszczenie opłaty startowej, która jest darowizną na rzecz podopiecznych Fundacji 

„Przyszłość dla Dzieci”.  

2. Zgłoszenia dokonać należy za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem: 

https://forms.gle/wkobSbsHEAJtEvTd6 do dnia 25.07.2020 do godz. 23:59 lub osobiście w 

biurze zawodów w dniu imprezy, o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany.  

3. Opłatę startowa, która wynosi 20 zł należy wpłacić za pośrednictwem formularza wpłat 

http://przyszloscdladzieci.org/twoje-wsparcie?desc=Rodzinna+gra+miejska:&amount=2000 

do dnia 25.07.2020 do godz. 23:59 lub osobiście w biurze zawodów. 

4. Uczestnik potwierdza swój udział zgłaszając się do biura zawodów w dniu 26.07.2020 i 

odbierając pakiet startowy. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli 

opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać 

pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy 

dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry. 

6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. 

7. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 

roku Dz. U. Nr 133 poz. 883); 

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w 

uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora wydarzenie może 

zostać odwołane. 

 

https://forms.gle/wkobSbsHEAJtEvTd6
http://przyszloscdladzieci.org/twoje-wsparcie?desc=Rodzinna+gra+miejska:&amount=2000

