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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

„MOKOTOWSKIE OBLICZA GEOLOGII” 

 

§ 1. Organizator 

1. Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa i zasady gry miejskiej 

„Mokotowskie oblicza geologii” (dalej: Gra Miejska). 

2. Organizatorem Gry Miejskiej jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4. 

3. Przez organizację Gry Miejskiej rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora 

zadań i zagadek w Punktach na terenie Mokotowa (dzielnica m.st. Warszawy) oraz wszystkie 

czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu. 

4. Gra Miejska odbędzie się w niedzielę 17.10.2021.  

§ 2. Zasady gry – uczestnicy i rejestracja 

1. Gra Miejska przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, z zastrzeżeniem iż w każdym zespole 

musi znajdować się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, pełniąca rolę opiekuna grupy (osoby 

te są ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników oraz 

odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie). 

2. Opiekun grupy odbiera pakiet startowy. Jako osoba pełnoletnia odpowiada także za 

przestrzeganie regulaminu Gry oraz – w zakresie regulowanym przez Kodeks Cywilny za 

bezpieczeństwo swojej drużyny w czasie trwania Gry. 

3. Niepełnoletni Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za wiedzą i 

pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, co potwierdzają poprzez dostarczenie 

Organizatorom najpóźniej w momencie Startu Gry Miejskiej, oryginału podpisanej zgody na 

udział oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich i osoby małoletniej (Załącznik 

nr 1 do regulaminu). 

4. Zapisy na Grę Miejską prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia należy przesyłać na adres 

email: rbro@pgi.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:  imię i nazwisko 

wszystkich osób wchodzących w skład drużyny, e-mail i telefon kontaktowy do przynajmniej 

jednego z członków drużyny. W przypadku zmian w składzie drużyny, o zmianie należy 

poinformować organizatorów najpóźniej w momencie odbioru kart pracy. 

5. Wysyłając e-mail ze zgłoszeniem na Grę Miejską, Uczestnik akceptuje Regulamin. 

6. Zgłoszenia będą przyjmowane od 11.10.2021 (poniedziałek) do 15.10.2021 (piątek) do godz. 

15:00 lub do wyczerpania liczby miejsc w Grze Miejskiej (maksymalnie 10 drużyn). 

7. Drużyna może składać się z minimum 2, a maksymalnie z 4 osób (do limitu nie są wliczane 

dzieci poniżej 5-go roku życia). 

8. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.  

§ 3. Zasady gry – przebieg Gry Miejskiej 
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1. Gra Miejska polega na odnalezieniu wszystkich punktów zaplanowanych przez Organizatora i 

wykonaniu zadań wyznaczonych dla każdego z nich. Materiały pozwalające odnaleźć 

poszczególne punkty oraz karty zadań dostarczy Organizator. 

2. Rozdanie kart pracy odbędzie się 17.10.2021 o godz. 10:00 na Pl. Unii Lubelskiej, przy 

skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Tadeusza Boya-Żeleńskiego (zwanym dalej Punktem 

Startowym). 

3. Nie odebranie kart pracy do godziny 10:00 oznacza rezygnację drużyny z Gry Miejskiej. 

4. Gra rozpoczyna się o godzinie 10:00. 

5. Do wykonania jest 8 zadań stacjonarnych. W przypadku stacji bez obsługi, treść zadania 

znajduje się na karcie pracy. W przypadku stacji z obsługą zadanie przekazane zostanie przez 

animatora. 

6. Lokalizacje stacji przekazane zostaną uczestnikom wraz z kartami pracy. Uczestnicy docierają 

do stacji samodzielnie. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna, ustalana niezależnie przez 

każdy zespół. 

7. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inna drużyna, decyzja o szukaniu 

następnego punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do drużyny. 

8. Zakazane jest rozdzielanie Drużyn przez cały czas trwania Gry Miejskiej. Drużyna może 

przystąpić do wykonania zadania tylko w komplecie. W przypadku stacji bezobsługowych 

Drużyna musi udokumentować swoją obecność w wyznaczonym miejscu wspólnym zdjęciem. 

9. Za poprawnie wykonane zadanie w stacji z obsługą, Uczestnicy otrzymują od animatora 

potwierdzenie w postaci pieczątki. Potwierdzenie wykonania zadania w stacjach 

bezobsługowych przyznawane jest na Mecie po weryfikacji wykonania zadania. 

10. Czas wykonania wszystkich zadań liczy się do momentu dotarcia do Mety czyli do 

Muzeum Geologicznego przy ul. Rakowieckiej 4 (wejście od ul. Wiśniowej) i zdania karty. W 

momencie zdania karty musi być obecna cała Drużyna. 

11. Po godzinie 14:00 karty do Gry Miejskiej nie będą przyjmowane. 

12. Gra kończy się w Muzeum Geologicznym o godz. 14:30 wręczeniem nagród zwycięzcom. 

§ 4. Zasady gry – wygrana i nagrody 

1. O miejscu Drużyny w rankingu po zakończeniu Gry Miejskiej decyduje prawidłowe wykonanie 

wszystkich zadań w regulaminowym czasie trwania Gry Miejskiej oraz łączny czas wykonania 

wszystkich zadań, rozumiany od momentu Startu Gry Miejskiej do momentu zdania Karty na 

Mecie. 

2. Organizator przewiduje 3 główne nagrody dla drużyn, które poprawnie i w najkrótszym czasie 

wykonają wszystkie zadania oraz pamiątkowe upominki dla wszystkich uczestników. 

§ 5. Postanowienie końcowe 

1. Podczas spotkania na Punkcie Startowym należy bezwzględnie zachować zasady dystansu 

społecznego oraz inne obowiązujące ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. 
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2. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim. Zaleca się zachowanie szczególnej 

ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w 

Grze Miejskiej. Każdy z Uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w 

Grze Miejskiej. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Gry Miejskiej oraz przestrzeganie 

Regulaminu odpowiada osoba pełnoletnia w każdej drużynie. 

3. Zaleca się, by uczestnik samodzielne wyposażył się w materiały ochrony osobistej zgodnie 

z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny.  

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

6. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym 

regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na 

piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie 

lub zostać przesłana listem poleconym na adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Reklamacja 

zostanie rozpoznana w terminie 14 dni roboczych od jej doręczenia. Po upływie powyższego 

terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 

7. Organizator ma prawo odwołania Gry w każdym momencie niezależnie od powodu bez 

obowiązku podania przyczyny. Z tego tytułu uczestnikom lub innym osobom trzecim nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia.  

8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/897/gra-miejska-mokotowskie-oblicza-

geologii.html 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

     Na podstawie 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 oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE jak również Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U 

2019 poz.1781) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje że: 

1) Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny - 

Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 

Warszawa. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry Miejskiej. 

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z przeprowadzeniem Gry Miejskiej. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące.  

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem Inspektora 

Danych Osobowych. Kontakt: email: iod@pgi.gov.pl. 

7) W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania 

usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na 

maila: iod@pgi.gov.pl. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Gra Miejska  

  

Ja niżej podpisany…………………………………………., wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na  

      imię i nazwisko uczestnika gry  

przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefonu komórkowego przez Państwowy 

Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 

a) 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 w celu w okresie trwania Gry Miejskiej oraz 

oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem Gry Miejskiej i go akceptuję. 

Oświadczam, że: 

1) przystępuję do Gry Miejskiej dobrowolnie. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przez 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  z siedziba w Warszawie w celu 

przeprowadzenia Gry Miejskiej i promocji wydarzenia na stronach Organizatora; 

2) *wyrażam dobrowolnie zgodę na przystąpienie małoletniej/małoletniego ………………………. do 

Gry Miejskiej. Opiekę nad moim małoletnim dzieckiem sprawować będzie 

…………………………………………….. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku ww. osób 

przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  z siedziba w Warszawie w 

celu przeprowadzenia Gry Miejskiej i promocji wydarzenia na stronach Organizatora;  

 

Miejscowość _______________, data _____________  

  

                                                       Podpis ___________________________ 

 

 

* do wypełnienia w przypadku nieletniego uczestnika gry miejskiej. 


