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REGULAMIN GRY TERENOWEJ 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Gra terenowa jest organizowana pod nazwą „Gra terenowa  – Wielkanocna Mega 

Układanka” i jest zwana dalej: „Grą”. 

2. Organizatorem Gry są Gmina Oława, Miasto Oława oraz Gmina Domaniów. 

3. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych na terenie 

miasta Oława i wszystkich innych czynności zmierzających do prawidłowego jej 

przebiegu. 

4. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 13.04.2019, w godzinach 10:00-12:00.  

O godzinie 12:00 zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników 

Gry. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Gry  („Uczestnik”) może być każda osoba, która: 

a) ma nie więcej niż 13 lat i posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w „Grze terenowej - 

Wielkanocna Mega Układanka”; 

b) nie jest pracownikiem oraz członkiem rodziny pracowników organizatora Gry. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest spełnienie następujących warunków. 

Osoba biorąca udział w Grze musi: 

a) posiadać status Uczestnika zgodnie z § 1 ust. 1 i 2  niniejszego Regulaminu; 

b) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, składając oświadczenie 

o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Gry terenowej; 

c) udostępnić dane osobowe na potrzeby organizacji Gry; 
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d) pobrać mapę z namiotu Organizatora, odnaleźć w wyznaczonych przez 

Organizatora miejscach jeden element Wielkanocnej Mega Układanki tzw. 

puzzel, okazać zebrany element w namiocie organizator; 

 

 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami w Grze są materiały promocyjne organizatora Gry, o wartości nie większej 

niż 3.000 zł. 

2. Zdobywcami nagród w Grze jest 50 Uczestników Gry. Każdemu Uczestnikowi 

przysługuje jeden zestaw nagród. 

 

§ 4 

KOMISJA KONKURSOWA 

Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Gry, Organizator powoła komisję. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące zasad Gry, interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

 

§ 5 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Gry oraz do utrwalania 

wręczania nagród za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

2. Osoby biorące udział w Grze zezwalają na upublicznienie swojego wizerunku. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika Gry prawidłowych 

danych osobowych. 

2. Przystępując do Gry i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz pozwala na 

wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy danych i ich wielokrotnego 

przetwarzania obecnie i w przyszłości przez Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy 

Oława i Urząd Gminy Domaniów w celach informacyjnych i promocyjnych (zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
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Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z §13 obowiązującego 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 

(Dz.U. UE  L119 z dnia 4 maja 2016)(RODO)), oraz wyrażam zgodę na  publikację 

wizerunku w mediach. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest 

Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy Oława i Urząd Gminy Domaniów. Integralną 

część regulaminu stanowi  wzór oświadczenia. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Grze.  
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Oława, dnia _____________________ 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany _________________________________ wyrażam zgodę na uczestnictwo 

mojego dziecka/podopiecznego _________________________________ i oświadczam, że 

zapoznałem się i akceptuję w pełni regulamin konkursu „Gra terenowa – Wielkanocna Mega 

Układanka” 

_________________________ 

          podpis oświadczającego 

 


