REGULAMIN GRY I RODO
§ 1. Organizator:
a) Organizatorem Gry Miejskiej „Reda ratuje święta” (zwanej dalej „Grą”), która odbędzie
10 grudnia 2022 r. w Redzie, jest Fabryka Kultury w Redzie. Współorganizatorem jest
Harcerski Szczep Reaktywacja z Redy.
§ 2. Uczestnicy:
a) Gra jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia, które podczas trwania gry
są pod ciągłą opieką osoby pełnoletniej.
b) Uczestnicy biorą udział grze w zespołach od 2 do 5 osób (w jeden zespół wliczają się
dzieci + opiekunowie).
c) Uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań
zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.
d) Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników Gry opieki medycznej ani jakiegokolwiek
ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia
opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
§ 3. Ogólne zasady Gry:
a) Udział w Grze Miejskiej jest darmowy.
b) Rozpoczęcie Gry odbędzie się w Fabryce Kultury w Redzie o godz. 10:00
c) Zakończenie Gry odbędzie się w Gołębniku (Betlejem Reda) ul. 12 marca po powrocie
ostatniej grupy.
d) Gra odbywa się w godzinach 10.00-12.00, przy czym trasa powinna zająć około 1
godziny. Rozdanie nagród przewidywane jest na godzinę 13.00. (Przy dużej liczbie drużyn,
godzina może ulec zmianie.)
e) Rejestracji zespołów dokonuje się poprzez uzupełnienie i przesłanie formularzu
rejestracyjnego lub osobiście na miejscu startu (Jeśli będą miejsca). Ilość zgłaszanych
zespołów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
f) Szczegółowe informacje odnośnie punktacji oraz zasad zostaną podane na starcie.
g) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych i
udostępnienia ich w celu przeprowadzenia Gry.
h) W trakcie Gry można poruszać się wyłącznie pieszo, toczy się ona w normalnym ruchu
miejskim, dlatego Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.
i) Nagrody przyznane zostaną zespołom, które zdobyły najwięcej punktów po zakończeniu
Gry.
j) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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Zgłoszenie do gry miejskiej jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć oraz
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Zgłoszenie
do gry miejskiej jest wyrażeniem zgody na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i
powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych przez Fabrykę Kultury w Redzie lub przez
inne osoby na zlecenie Fabryki Kultury w Redzie bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania oraz zgodnie z 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,
wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu uczestnictwa w organizowanej
przez Fabrykę Kultury w Redzie grze miejskiej.
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