
REGULAMIN 
GRY TERENOWEJ „Aktywnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Tarnowcu”

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady gry terenowej „Aktywnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu”.

2. Celem  każdego  etapu  gry  jest  znalezienie  kilku  miejsc  na  terenie  Gminy
Tarnowiec  wskazanego  za  pomocą  współrzędnych  GPS  zakodowanych  
w postaci Kodu QR.

3. Miejsca będą ogólnodostępne - każdy niezależnie od wieku mógł  dotrzeć do
celu. Część trasy będzie wymagała pokonania jej pieszo.

4. Każdy  etap  gry  dotyczył  będzie  innej  tematyki  –  historycznej,  przyrodniczej,
sakralnej itp.

5. Organizatorem  Konkursu  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Tarnowcu.  

6. Gra  organizowana  będzie  od  21.05.2021  i  podzielona  będzie  na  4  etapy
tematyczne.  

7. Każda  etap  będzie  trwał  3  dni  (rozpoczęcie  w  piątek  o  godzinie  14:00  –
zakończenie w poniedziałek o 8:00)  

ROZDZIAŁ II – WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Gra skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tarnowiec oraz ich 
rodziców / opiekunów.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zaleceń 
GIS związanych ze stanem epidemii panującym w kraju.

ROZDZIAŁ III – ZASADY GRY

1. Organizator  o  godzinie  14:00  w  pierwszym  dniu  zabawy  wywiesi  na  tablicy
umieszczonej  pod  siedzibą  GOK  w  Tarnowcu  kod  QR  z  zaszyfrowanymi
informacjami  dotyczącymi  danego  etapu  –  jego  tematyki,  ilości  punktów  do
odwiedzenia  w  ramach  etapu  oraz  współrzędnych  pierwszego  punktu.  

2. Uczestnicy będą mieć za zadanie odnaleźć miejsca wskazane przez organizatora.

3. Uczestnik / grupa biorąca udział w zabawie proszona jest o zrobienie sobie zdjęcia
przy  każdym punkcie  etapowym –  odnalezienie  wszystkich  punktów  etapowych
będzie podstawą do otrzymania nagrody *



4. W miejscu  docelowym organizator  umieści  kod  QR z  podsumowaniem danego
etapu oraz kilka identyfikatorów.  

5. Uczestnik zabiera jeden identyfikator dla siebie – pozostawiając resztę na miejscu.
UWAGA!  Uczestnik  to  osoba  bądź  grupa  która  wspólnie  bierze  udział  
w zabawie. Uczestnik / grupa zabiera tylko jeden identyfikator!!

6. Uczestnik przesyła zdjęcia (po jednym z każdego punktu)  na adres mailowy 
organizatora: gok@ugtarnowiec.pl,  wraz ze swoim Imieniem i Nazwiskiem 
(Imionami i Nazwiskami uczestników w przypadku grupy)

7. Przesłanie zdjęć do organizatora jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Gry.

8. Za ukończenie każdej edycji Gry organizator przewiduje nagrody materialne.

9. Uczestnicy którzy ukończą przynajmniej 2 etapy gry otrzymają pamiątkowe medale 
– wręczone zostaną one uczestnikom po zakończeniu ostatniego etapu.

*(Zdjęcia nie będą udostępniane publicznie – służą organizatorowi jedynie do 
weryfikacji czy uczestnik dotarł do każdego punktu kontrolnego danego etapu gry).

ROZDZIAŁ V - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

             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 (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych)  (Dz. Urz.  UE L 119 z dnia  4  maja 2016 r.,  s.1  z  późn.  zm.),  zwanego dalej
„RODO”,  Organizator informuje, a Uczestnik Gry Terenowej przyjmuje do wiadomości co
następuje:

1) Administratorem  danych  osobowych przetwarzanych  w  związku  
z uczestnictwem w Grze terenowej  jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu  
z siedzibą w Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec,  zwany dalej GOK iem.

2) Dane będą przetwarzane przez okres trwania gry  oraz realizacji  obowiązków
prawnych spoczywających na GOK. Podstawą prawną przetwarzania podanych
danych jest realizacja zadania publicznego wynikającego z art. 9 ust. 1 ustawy z
dnia  25  października  1991  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności
kulturalnej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, (co odpowiada
art. 6 ust 1. lit e RODO) i innych przepisów prawa (co odpowiada art. 6 ust 1. lit
c RODO). Dane osobowe zostaną usunięte po upływie 72 miesięcy od chwili
realizacji wskazanych wyżej celów.

3) Przetwarzane dane mogą zostać udostępnione odbiorcom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

Uczestnikowi Gry terenowej przysługuje:
a) prawo dostępu do treści jego danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych;
c) w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;



d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
zdaniem Uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy prawa.

     4) Uczestnik oświadcza, że przesłanie zdjęcia do organizatora jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystania wizerunku w formie zdjęć na stronach internetowych
Organizatora oraz na fanpage Facebook (podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit.  a RODO).
Rozpowszechnianie  przez  GOK  wizerunku  uczestnika  w  formie  fotografii  może  być
realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.


