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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

„ZNASZ-LI TO MIASTO?” 

WŁADYSŁAWOWO, 3 MAJA 2019 r. 

 

§ 1. Organizatorzy 

 

1. Organizatorem gry miejskiej „Znasz-li to miasto?” (zwanej dalej „Grą”) jest Centrum Kultury, 

Promocji i Sportu we Władysławowie (zwane dalej „Organizatorem”). 

 

§ 2. Zasady Gry 

 

1. Gra zostanie przeprowadzona 3 maja 2019 r. w godz. 12:00 – 15:00 na terenie Władysławowa. 

 

2. Celem Gry jest popularyzacja rekreacji na świeżym powietrzu połączonej ze zdrową rywalizacją. 

Zadaniem uczestników Gry będzie odnalezienie w terenie obiektów na postawie fotografii 

umieszczonych na Karcie Uczestnictwa i zapisanie na niej wskazanych informacji dotyczących 

danych obiektów lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie.  

 

3. Gra obejmuje 15 obiektów zlokalizowanych na terenie Władysławowa, pogrupowanych w 3 

strefy po 5 obiektów. W ramach podpowiedzi wskazane zostanie osiem ulic w danej strefie, jednak 

tylko maksymalnie na pięciu z nich znajdować się będą obiekty będące przedmiotem Gry.  

 

4. Poszczególne obiekty, w zależności od stopnia „ukrycia” w terenie, punktowane są w sposób 

zróżnicowany. Obowiązuje 5-cio stopniowa skala punktacji: 10 pkt, 20 pkt, 30 pkt, 40 pkt, 50 pkt. 

 

5. Nie ma wymogu odnalezienia wszystkich obiektów, jednak zlokalizowanie w terenie oraz 

zebranie informacji o wszystkich 5-ciu obiektach w danej strefie procentować będzie naliczeniem 

bonusu w wysokości 50 punktów.   

 

6. Rejestracja Uczestników i Zespołów (2-4 osoby) odbędzie się w dniu imprezy (3 maja 2019 r.) w 

godz. 11:30 – 12:00 w biurze terenowym Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie 

(ul. Towarowa 8, przy dworcu PKS). Tutaj też zlokalizowana zostanie meta Gry. 

 

7. Każdy Uczestnik lub Zespół otrzyma Kartę Uczestnictwa. Karta Uczestnictwa zawierać będzie 

fotografie obiektów (lub ich fragmentów) będących tematem Gry i miejsce na wpisanie 

wskazanych informacji. Karta Uczestnictwa zawierać będzie również plan miejscowości. 

 

8. Start Uczestnika lub Zespołu następuje bezpośrednio po jego rejestracji i otrzymaniu Karty 

Uczestnictwa, między godziną 11:30 a 12:00.  
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9. Obowiązuje 3-godzinny limit czasowy – jego przekroczenie skutkować będzie naliczeniem 

punktów ujemnych – 2 pkt za każdą minutę spóźnienia. 

 

10. Gra kończy się 3 maja 2019 r. o godz. 15:00. Do tego momentu każdy Uczestnik lub Zespół 

zobowiązany jest zdać Kartę Uczestnictwa na mecie Gry. Przekroczenie tego limitu jest 

równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika lub Zespołu z końcowej klasyfikacji.  

 

11. Udział w Grze jest bezpłatny. 

 

12. Uczestnicy zabawy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 

Organizator nie zapewnia osobom uczestniczącym w Grze opieki medycznej.  

 

13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze wyłącznie pod okiem opiekunów (w tej sytuacji 

opiekun musi być jednym z członków Zespołu), w przeciwnym razie powinny posiadać pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu. 

 

14. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Niedopuszczalne jest 

rozdzielanie się członków Zespołu. 

 

15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania 

zasad fair play, utrudniania zabawy innym Graczom, w dowolnym momencie Organizator ma 

prawo wykluczenia go z Gry. 

 

16. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim – uprasza się o zachowanie szczególnej 

ostrożności. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

17. Poprzez wypełnienie Karty Uczestnictwa w Grze uczestnicy wyrażają zgodę na: 

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

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Gry, 

- opublikowanie na stronach internetowych Organizatora i materiałach prasowych wizerunku oraz 

nazwisk uczestników, a w szczególności zwycięzców Gry, 

- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 

 

18. Odbierając Kartę Uczestnictwa, Uczestnicy i Zespoły zgadzają się na warunki Gry i 

potwierdzają, że zapoznały się z jej Regulaminem. 
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§ 3. Wyłanianie zwycięzców 

 

1. Wygrywa Uczestnik lub Zespół, który ukończy Grę z największą liczbą punktów. W przypadku 

zdobycia jednakowej liczbą punktów przez różnych Uczestników lub Zespoły, decydować będzie 

czas, w jakim Uczestnicy lub Zespoły brały udział w Grze. Krótszy czas to wyższa pozycja na liście 

wyników.  

 

2. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 3 maja 2019 r. nie później niż o godz.  

15.30 na mecie Gry. 

 

§ 4. Nagrody 

 

1. Dla zdobywców podium (trzech najlepszych Uczestników lub Zespołów) przewidziano nagrody 

rzeczowe. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze terenowym Organizatora (84-120 Władysławowo, 

ul. Towarowa) i na stronie internetowej www.wladyslawowo.pl. 

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez 

podania przyczyny. 


