
REGULAMIN

GRY TERENOWEJ W RAMACH FESTYNU NA KALWARII PAKOSKIEJ

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Gra  terenowa  w ramach  Festynu  na  Kalwarii  Pakoskiej,  zwana  dalej  Grą,
odbędzie się dnia 15 sierpnia 2021 roku w godzinach 15:00–17:00 na terenie
Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” (start przy fontannie). 

2. Organizatorami gry jest: Fundacja „Kalwaria Pakoska”. 

3. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. 

4. Udział w grze jest bezpłatny. 

5. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. W  Grze  mogą  wziąć  udział  osoby  indywidualne  lub  drużyny  liczące
maksymalnie od 3 do 5 osób (drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały czas
udziału w grze). Do gry zapraszamy również rodziców z dziećmi!

2. Uczestnicy mogą przystąpić do Gry w dowolnym momencie od godz. 15:00,
przy czym o 17:00 Gra zostanie zakończona. 

3. Uczestnicy startują z wyznaczonego miejsca w odstępach 3-5 minutowych. 

4. W  momencie  startu  każdy  z  uczestników  otrzymuje  kartę  gry  oraz  mapę
określającą przebieg trasy oraz lokalizację baz. 

5. Na terenie Parku Kulturowego ukryto 10 punktów z zadaniami do wykonania. 

6. Celem graczy  jest:  odnalezienie  na  podstawie  mapy  wszystkich  punktów z
zadaniami,  wykonanie zadań według instrukcji  oraz wpisanie  prawidłowych
odpowiedzi w kartę gry. 

7. Dotarcie do określonych miejsc zgodnie z mapą i wykonanie zadań skutkuje
uzyskaniem punktów: za dobrą odpowiedź na pytanie – 1 pkt., za wykonanie
zadania – 5 pkt. 

8. Po przybyciu na metę Gry należy oddać wypełnione karty gry, maksymalnie do
godz. 17:00. 

9. Po weryfikacji kart gry i zliczeniu punktów ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji
końcowej  decyduje  liczba  zdobytych  punktów  oraz  czas  pokonania  trasy
liczony od startu uczestników do przybycia na metę. 

10.Uczestnicy,  którzy  oddadzą  prawidłowo  wypełnione  karty  odpowiedzi,
otrzymają upominki, zaś zwycięzcy z najwyższą liczbą punktów i najkrótszym
czasem pokonania trasy – nagrodę. 



11.Karta gry jest nieważna, jeśli: 

• została oddana w punkcie informacyjnym po godz. 17:00;

• jest uzupełniona w sposób nieczytelny; 

• nie  zostały  uzupełnione  wszystkie  pola  z  zadaniami  lub  zostały  one
uzupełnione błędnie. 

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone
w trakcie  realizowania gry przez uczestników innym graczom, uczestnikom
Festynu, ich mieniu oraz mieniu organizatora. 

13.Gracze  zobowiązani  są  do:  a.  korzystania  z  rekwizytów  i  narzędzi
udostępnionych  na  czas  gry  w  sposób  odpowiedzialny  i  zgodny  z  ich
przeznaczeniem; b. zachowania uczciwości  i  zasad fair play w stosunku do
innych graczy. 

III.PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zmiany  w  regulaminie  mogą  zostać  wprowadzone  przez  Organizatora
jedynie do czasu startu Gry.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wyłącznej  interpretacji  niniejszego
regulaminu.  Informacje  o  zasadach  Gry  i  regulaminie  można  uzyskać
w dniu Festynu w głównym punkcie informacyjnym przy fontannie. 

3. Biorący  udział  w  grze  oświadczają,  iż  zapoznali  się  z  regulaminem
i go akceptują.

4. W kwestiach  dotyczących przebiegu Gry,  nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na  podstawie  art.  13  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Fundacja  „Kalwaria
pakoska” w Pakości (ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel.: 605-041-706) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: aniagrupa@wp.pl. 

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c)  ww.
Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,
sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  -  w  przypadkach
przewidzianych  prawem  -  prawo  do  usunięcia  danych  i  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

• wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
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