RODZINNA GRA MIEJSKA „MAM SERCE DO PUŁAW”
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Organizatorem rodzinnej gry miejskiej „Mam serce do Puław” jest Puławski Ośrodek
Kultury „Dom Chemika”.

2. MIEJSCE I TERMIN
Gra zostanie przeprowadzona 10 września 2017 roku w godz. 10.00-14.00
w ramach Akademii Wspólnej Zabawy na terenie miasta Puławy.

3. UCZESTNICY GRY
a. Uczestnikami gry są maksymalnie 5 osobowe drużyny. W każdej drużynie
musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, sprawująca opiekę nad
dziećmi i osobami małoletnimi.
b. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.
c. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też drużyny zobowiązane są
do zachowania szczególnej ostrożności.
d. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze członkowie drużyn (rodzice bądź
opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na:
 wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
 przetwarzanie

przez

Organizatora

danych

osobowych

Gracza

w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 Dz. U. nr 133 poz.
883);
 opublikowanie
uczestnika

na

stronie

internetowej

Organizatora

wizerunku

w fotorelacji z Gry.

e. Drużyny są zobowiązane do noszenia podczas Gry charakterystycznego
elementu - gadżetu, który otrzymają na czas Gry od organizatora.

4. ZASADY GRY
a. Każda drużyna otrzyma kartę gry, której uzupełnienie będzie konieczne do
zakończenia gry.

b. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni miejskiej Punktów Gry (zwanych
dalej PG), na których będą obecni Instruktorzy. Na każdym PG drużyny
otrzymują zadanie do wykonania (wykonanie zadania będzie stemplowane
w karcie gry) oraz wskazówki do odnalezienia następnego PG.
c. Gra odbywa się w kategorii drużynowej.
d. Warunkiem udziału w grze jest wypełnienie karty zgłoszenia drużyny (Karta
Zgłoszenia – Zał. 1) oraz dostarczenie jej osobiście do Puławskiego Ośrodka
Kultury „Dom Chemika” do pok. 102 bądź pod adresem mailowym:
tomasz.kitka@domchemika.pl w terminie 9.09.2017 do godz. 12.00.
e. Liczba drużyn jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
f. Gra rozpocznie się zbiórką drużyn 10.09.2017 o godz. 10.00 w Puławskim
Ośrodku Kultury „Dom Chemika” oraz zakończy się o godz. 14.00 również
w POK „Dom Chemika”.
g. Gra odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie niepogody
drużyny zobowiązane są do dostosowania ubioru do panujących warunków
atmosferycznych.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Udział w grze jest bezpłatny.
b. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.domchemika.pl.
c. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
d. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

