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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

#ODKRYJLESZNO 

 

§ 1. Organizatorzy 

 

1. Organizatorami gry miejskiej #OdkryjLeszno (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 11 stycznia 2022 r. 

w Lesznie jest Młodzieżowa Rada Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15. 

2. Młodzieżowa Rada Miasta Leszna w dalszej części Regulaminu nazywana jest Organizatorem. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. W Grze mogą brać udziału wyłącznie po 2 zespoły z jednej szkoły średniej w Lesznie (zwani dalej 

Uczestnikami). 

 

§ 2. Zasady Gry 

 

1. Gra zostanie przeprowadzona w 11 stycznia 2022 r. w godz. na terenie miasta Leszna. 

2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań i testu wiedzy. 

Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem. 

3. W Grze uczestniczą po 2 zespoły z jednej szkoły średniej znajdującej się na terenie Miasta Leszna. 

Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 3 osoby + opiekun.. Każda z osób 

uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 

Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej ani ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie biorą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy 

osobiste. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Uczestnicy 

powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy(zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o 

odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem / śniegiem. 

4. Uczestnicy grają w zespołach 3-osobowych (oraz opiekun). W grze mogą wziąć udział po 2 zespoły 

z każdej leszczyńskiej szkoły średniej. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu na adres 

mailowy:  gramiejska.leszno@gmail.com . Zgłoszenia do gry przyjmowane będą do środy 05 

stycznia 2022r. włącznie. W zgłoszeniu prosimy wpisać imiona i nazwiska uczestników oraz 

opiekuna. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. Każdy 

zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  
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5. Gra rozpocznie się 11 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Ratuszu.  

6. Gra kończy się 11 stycznia 2022 r. o godz. 13:00.  

7. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.  

8. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie 

kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na 

Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany. 

9. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 

fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry 

Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja 

Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

10. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w 

Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów 

danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

 

§ 3. Wyłanianie zwycięzców 

 

1. Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów. W przypadku remisu decydować będzie 

kolejno: 

a) liczba zdobytych punktów w teście wiedzy – max 15 pkt, 

b) liczba zdobytych punktów za wykonane zadania na trasie gry – max 14 pkt, 

c) czas ukończenia gry. 

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi – 1 godzina. Łącznie można zdobyć 29 punktów. 

Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem.  

2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty (zasady takie 

same jak w §3 p.1 niniejszego regulaminu). 

3.W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora. 

3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 11 stycznia 2022 r. nie później niż o 

godz.13:00 na mecie Gry ( Ratusz ). 

4. Komisja konkursowa składać się będzie z jednego przedstawiciela Urzędu Miasta Leszna oraz  

dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. 
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§ 4. Nagrody 

 

1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.  

 

§ 5. Reżim sanitarny 

 

1. Prosimy w miarę możliwości o przybycie na miejsce Gry wcześniej, w celu nie gromadzenia 

się przed wejściem. 

2. Przy wejściu konieczna będzie dezynfekcja rąk. W Ratuszu obowiązuje nakaz noszenia 

maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos oraz przestrzegania wymaganego dystansu 

(1,5m) od innych osób – organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu. 

3. Uczestnik imprezy masowej zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora 

imprezy związanych z potencjalnym zakażeniem podczas trwania imprezy wirusem SARS-CoV-

2, wywołującym chorobę COVID-19. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY 

 

1. Organizatorem Imprezy jest Młodzieżowa Rada Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. 

Kazimierza Karasia 15. 

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako 

„Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie 

utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez Młodzieżową Radę Miasta Leszna jego wizerunku, utrwalonego w trakcie 

Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we 

fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej 

celów statutowych, jak również w pochodzących od Młodzieżowej Rady Miasta Leszna lub 

wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju 

materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez 

Młodzieżową Radę Miasta Leszna w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością 

informacyjną lub promocyjną. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Młodzieżowa Rada Miasta Leszna z 

siedzibą w Lesznie przy ul. Kazimierza Karasia 15; 

2) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w 

mediach oraz publikacjach o działalności Administratora,  

3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

4) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do 30 dni od zakończenia imprezy; 

5) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie;  

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 

7) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 


