
      REGULAMIN GRY TERENOWEJ
 „Zaginione kolory"

       1. Organizatorzy.

a.  Organizatorem  gry  terenowej  „Zaginione  kolory”  (zwanej  dalej  „Grą”),  realizowanej  na  terenie  Ornontowic,  dnia
26.08.2020  r. jest ARTeria  Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice.

b. Gra jest realizowana przez  Cudotwoó rnia Spoó łka z o.o. ul. z siedzibą Sosnowcu, Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-wschoó d w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635609, REGON 365321827, NIP 6443519388.

                                                                                                        2. Uczestnicy.

a. Uczestnikami Gry są osoby w wieku 7 – 14 lat oraz opiekunowie.

b. Uczestnicy biorą udział w grze za pisemnie wyrazżoną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego

c. Uczestnicy mogą startowacó w Grze zorganizowani w Grupy liczące od 2 do 5 osoó b.

d. Jeden Uczestnik mozże bycó członkiem maksymalnie jednej Grupy.

e. Uczestnicy  nie  mogą  posiadacó  przeciwwskazanó  zdrowotnych  uniemozż liwiających  uczestnictwo  
w Grze.

f. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialnosócó i na własne ryzyko.

g. Organizator  nie  zapewnia  Uczestnikom  Gry  opieki  medycznej,  ani  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęsó liwych
wypadkoó w.

h. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osoó b niepełnoletnich uczestniczących w Grze.

                                                                                                 3. Zasady Gry

a. Częsócó  terenowa gry zaczyna się w dniu 26.08.2020 r.  o godzinie 12:00 na Amfiteatru Parkowego w Parku gminnym
w Ornontowicach i potrwa do godziny 14:00. Uczestnicy są zobowiązani przybycó  w wyznaczone miejsce pomiędzy godziną
11:30, a 12:30 w celu potwierdzenia swojego udziału i odbioru kart gry oraz identyfikatoroó w. Zakonó czenie gry odbędzie się
w lokalizacji, ktoó rą Uczestnicy poznają od organizatoroó w bezposórednio przed rozpoczęciem gry, gdzie około godziny 14:30
zostaną ogłoszone wyniki i podsumowanie gry.

b. Ilosócó miejsc ograniczona. W grze mozże uczestniczycó do 100 uczestnikoó w.

c. Organizatorzy nie zwracają kosztoó w transportu i podroó zży.

d. Uczestnicy Gry poruszają się  po terenie gry wyłącznie pieszo.

e. Udział w grze jest związany z wysiłkiem fizycznym.

f. Celem Gry jest wykonanie w okresó lonym czasie jak największej liczby zadanó  (do zwycięstwa będzie wymagane zaliczenie
wszystkich lub, jesó li nikt tego nie dokona, jak największej liczby punktoó w zadaniowych zawartych na Karcie Gry). Zadania
będą realizowane w punktach na obszarze wczesóniej wskazanym przez Organizatora.

g.  Na  starcie  Gry  przedstawiciel  kazżdej  Grupy  otrzyma  Kartę  Gry.  Na  Karcie  Gry  znajdą  się  wskazoó wki  i  zagadki  do
wykonania. Poprawnie uzupełniona Karta Gry jest podstawą do okresó lenia pozycji Grupy w Rankingu.

h. Członkowie Grupy muszą poruszacó  się po terenie Gry razem oraz wspoó lnie wykonywacó  zadania. Jesó li Organizatorzy lub
osoby przez nie upowazżnione stwierdzą, zże dana Grupa dotarła do punktu zadaniowego w niekompletnym składzie, Grupa
zostanie zdyskwalifikowana.

i.  Spoó zónienie  się  na  rozpoczęcie  Gry  lub  jej  zakonó czenie  (oddanie  karty  gry  po  godzinie  14:00)  jest  roó wnoznaczne
z dyskwalifikacją Grupy.



j.  W  przypadku  naruszenia  przez  Grupę  niniejszego  Regulaminu,  złamania  zasad  fair  play,  utrudniania  Gry  innym
Uczestnikom,  bądzó  niszczenia  wskazoó wek,  w dowolnym momencie  Gry,  Organizator  ma prawo zdyskwalifikowacó  daną
Grupę. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

                                                                                   4. Zgłoszenie udziału w Grze.

Zgłoszenie udziału w Grze jest roó wnoznaczne z:

a.  potwierdzeniem, zże kazżdy z Uczestnikoó w zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyrazża  zgodę na wzięcie udziału
w Grze na warunkach okresó lonych w niniejszym Regulaminie;

b. wyrazżeniem przez kazżdego z Uczestnikoó w zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883) z poó zóniejszymi zmianami,

c.  wyrazżeniem  przez  kazżdego  z  Uczestnikoó w  zgody  na  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Organizatora  i  stronie
internetowej/mediach  społecznosóciowych  wizerunku  Uczestnika,  oraz  dodatkowo  imienia  i  nazwiska  Uczestnika
w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę;

d. Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.

                                                                                     5. Wyłanianie zwycięzcoó w.

a.  Grę  wygrywa  Grupa,  ktoó ra  zaliczyła  wszystkie  punkty  zadaniowe  oznaczone  na  mapie  (zdobywając  stosowne
potwierdzenie  na  Karcie  Gry)  i  zdobyła  największą  łączną  liczbę  punktoó w (za  zadania  w punktach zadaniowych  oraz
zadanie specjalne). Jesó li zżadna z Grup nie zaliczy wszystkich punktoó w zadaniowych, brane będą pod uwagę te Grupy, ktoó re
zaliczyły ich najwięcej,  a w następnej kolejnosóci  mają największą liczbę punktoó w. Jesó li  i  w takim przypadku dojdzie do
remisu, decydowacó będzie kolejnosócó składania Kart Gry na mecie.

b.  Ogłoszenie  wynikoó w Gry i  wręczenie  nagroó d  nastąpi  około 14:30 po zakonó czeniu  Gry  w miejscu wskazanym przez
Organizatoroó w bezposórednio przed rozpoczęciem Gry. 

                                                                                 6. Postanowienia konó cowe.

a. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na starcie Gry.

b. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a takzże w zakresie interpretacji
niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający nalezży do Organizatora.

c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w kazżdym czasie bez podania przyczyny.

d.  Dane osobowe  Uczestnikoó w Gry  będą  przetwarzane  w celu  przeprowadzenia  Gry.  Podanie  danych osobowych oraz
wyrazżenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne,  lecz  ich  niepodanie  lub  brak  zgody  na  ich  przetwarzanie
uniemozż liwia udział w Grze.


