
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„PRZYGODA Z MAŁĄ KSIĄŻECZKĄ”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem gry miejskiej „Przygoda z małą książeczką” (zwanego dalej Grą) jest

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław.

§ 2. Zasady Gry

1. W Grze można wziąć udział od 2 lipca 2018 r. do 15 września 2018 r. (włącznie).

2. Celem Gry jest przybliżenie topografii inowrocławskich pomników i rzeźb.

3.  Zadaniem  uczestników  Gry  jest  odwiedzenie  wszystkich  wyznaczonych  przez

Organizatora  punktów  kontrolnych  i  przypisanie  ich  numerów  do  fragmentów  zdjęć

pomników/rzeźb umieszczonych w książeczce konkursowej. Mapka punktów kontrolnych i

książeczka konkursowa są do odbioru we wszystkich placówkach Organizatora.

4.  Po wykonaniu zadania  konkursowego należy wpisać na ostatniej  stronie książeczki

swoje dane kontaktowe i dostarczyć ją do dowolnej placówki Organizatora.

5. Udział w Grze jest bezpłatny.

6. Uczestnicy Gry poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną

na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką

osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

§ 3. Uczestnicy Gry i zgłoszenia

1. W Grze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat.

2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Grze  jest  pobranie  w  jednej  z  placówek  Organizatora

książeczki konkursowej i zapoznanie się z treścią regulaminu.

3. Książeczki konkursowe dostępne są we wszystkich placówkach Organizatora przez cały

czas trwania questingu tj. do 15 września 2018 r. 

4. Poprzez udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

-  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  uczestników  w  zakresie

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 10.05.2018 roku Dz. U. 2018 poz. 1000); administratorem danych osobowych jest



Biblioteka  Miejska  im.  Jana  Kasprowicza  z  siedzibą  w  Inowrocławiu  przy  ul.  Jana

Kilińskiego 16; każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do jego danych i ich poprawienia;

-  opublikowanie  przez  Organizatora  na  łamach  stron  internetowych,  portali

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i

nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Prawidłowo wypełnione i dostarczone do 15 września 2018 r. kupony wezmą udział

w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora.

2.   Laureaci  zostaną  poinformowani  o  wygranej  mailowo  lub  telefonicznie,  a  wyniki

zostaną opublikowane na stronie Organizatora i na jego fanpage'u , nie później niż do 30

września 2018 r.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,

głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przesunięcia,  przedłużenia  lub  przerwania  Gry

z ważnych przyczyn. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.


