REGULAMIN GRY TERENOWEJ
„Piłsudski i Laszczka-o niepodległości z przyjaźnią w tle”
/WERSJA PO PŁN.-ZACH. CZĘŚCI GMINY DOBRE/
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się gra terenowa „Piłsudski i

Laszczka-o niepodległości z przyjaźnią w tle” zwana dalej „Grą terenową”.
2. Głównym Organizatorem „Gry terenowej” jest Wójt Gminy Dobre z siedzibą w Urzędzie

Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Organizator oświadcza, że „Gra terenowa” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. „o grach hazardowych”
z późniejszymi zmianami (Dz. U.2020.2094)
4. Gra terenowa ma charakter zabawy, propagującej aktywny tryb życia, zachęcający do

odwiedzania ciekawych miejsc w Gminie Dobre.
5. Gra terenowa skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Z zastrzeżeniem, że

uczestnicy do 18 r.ż. mogą wziąć w niej udział pod opieką osoby dorosłej, która bierze za
nie odpowiedzialność. Rodzic/Opiekun bierze pod uwagę możliwości zdrowotne i
kondycje fizyczną dziecka. W razie wątpliwości stanu zdrowia oraz wszelkie zaburzenia
należy konsultować z odpowiednim personelem medycznym, przed wzięciem udziału w
Grze terenowej.
6. Wykaz wszystkich miejsc (formularz gry z mapą) znajduje się na stronie
www.gminadobre.pl (dostępny od 22.05, godz. 18.00, czyli premiery gry na stronie

internetowej).

§ 2 UCZESTNIK GRY TERENOWEJ
1. Gra terenowa rozpoczyna się 22 maja 2021r. i trwa do wyczerpania nagród oraz

upominków-niespodzianek, maksymalnie do 22 czerwca 2021r.
2. Zasady gry terenowej:

a) Uczestnik rozpoczyna grę w dowolnym czasie. Za start należy uznać odwiedzenie
pierwszego miejsca, wykonanie zadania i zrobienie zdjęcia( honorujemy tylko fotografie
zrobione od dnia rozpoczęcia gry, czyli od 22 maja 2021r.)
b) Uczestnik odszukuje wskazane miejsca, rozwiązuje zadania, potwierdza pobyt w
danym punkcie zdjęciem z własnym wizerunkiem. Za zgodą uczestnika gry terenowej
Organizator może kopiować i publikować zdjęcia.
c) Po odszukaniu punktów, rozwiązaniu wszystkich zadań przesyła się na adres:
GRA@GMINADOBRE.PL wypełnioną KARTĘ ODPOWIEDZI (zał.1) dokumentację
w formie zdjęć oraz wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA (zał.2) -potwierdzenie
uczestnictwa w grze. Pierwszych 6 uczestników, którzy spełnią powyższe wymogi
otrzyma nagrody, dla pozostałych uczestników przewidziano upominek-niespodziankę z
zastrzeżeniem pkt.1 §2.
§ 3 ZASADY GRY TERENOWEJ
1. Gra terenowa rozpocznie się 22 maja 2021r. i będzie trwała do wyczerpania nagród,

maksymalnie do 22 czerwca 2021r. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie opublikowana
na stronie www.gminadobre.pl oraz na Facebook ’u Gminy Dobre.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Gry terenowej czuwa komisja, w skład której wchodzą

przedstawiciele Organizatora. Komisja składa się z trzech członków: Mariola ChojeckaDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem • Anna Cyran – pracownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Dobrem • Emilia Szymańska-pracownik Muzeum Konstantego
Laszczki w Dobrem.
3. Aby wziąć udział w Grze terenowej uczestnik powinien łącznie spełnić warunki

określone w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.
4. Gra terenowa polega na odwiedzeniu wyznaczonych przez Organizatora miejsc,

rozwiązaniu zadań, potwierdzenie pobytu w danym punkcie zdjęciem z własnym
wizerunkiem, wypełnieniu potwierdzenia uczestnictwa (karta zgłoszeniowa-zał.1),co
uprawniać będzie do odbioru przygotowanych przez Organizatora nagród.
5. Jednej osobie uczestniczącej w Grze terenowej przypada jedna karta uczestnika, a w

konsekwencji-jedna nagroda.
6. W wyznaczonych przez Organizatora miejscach uczestnik powinien stawić się osobiście.

7. Uczestnik Gry terenowej:
a) jest zobowiązany do przestrzegania zasad i regulaminu Gry terenowej,
b) jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie udziału w Grze
terenowej,
c) zobowiązuje się działać w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych innych osób.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku wygranej, do
której doszło z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
9. Uczestnik bierze udział w Grze terenowej na własną odpowiedzialność.
10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika w czasie trwania Gry terenowej innym osobom,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Gra terenowa może zostać odwołana przez organizatora bez podania przyczyny.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą zostać wprowadzone przez organizatora jedynie do
czasu rozpoczęcia gry terenowej dla dorosłych.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy „Kodeksu
cywilnego” oraz „Ustawy o prawach konsumenta”, przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
5. Wszelkie spory wynikłe z udziału w Grze terenowej między Organizatorem, a uczestnikami
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego
zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie możliwe ugodowe zakończenie sprawy, wszelkie
spory będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd dla miejsca siedziby Organizatora.

