
REGULAMIN GRY  MIEJSKIEJ

„ZŁE ADRESY”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem gry miejskiej „ Złe adresy” (zwanej dalej Grą) jest Biblioteka Miejska im.

Jana  Kasprowicza,  ul.  Jana  Kilińskiego  16,  88-100  Inowrocław.  Wydarzenie zostało

zorganizowane w ramach projektu „Cały ten jazz”, dofinansowanego ze środków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§ 2. Cele i zasady Gry

1. Celem Gry jest przybliżenie uczestnikom  miejsc, budynków na terenie Inowrocławia,

które  okryły  się  złą  sławą,  z  uwagi  na  umiejscowienie  w  nich  w  czasach  wojny  jak

i  w latach powojennych m.in.:  instytucji  związanych z aparatem represji.  Gra umożliwi

zapoznanie się z lokalną historią, a także przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego

czasu. 

2. Impreza ma charakter otwarty. Może wziąć w niej  udział każdy, kto ukończył 12 rok

życia.

3. Zadaniem uczestników jest dotarcie do wszystkich wyznaczonych przez Organizatora

punktów  kontrolnych,  wykonanie  przygotowanych  zadań  i  udzielenie  odpowiedzi  na

związane z nimi pytania.  Czas nie odgrywa roli,  a kolejność realizowania punktów jest

dowolna.  Pytania  znajdują  się  w przygotowanym do  Gry  folderze  konkursowym,  który

można pobrać bezpłatnie w placówkach Organizatora  od 26 października 2020 r. do 30

listopada 2020 r. włącznie.

4.  Po  udzieleniu  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  i  wypełnieniu  swoich  danych

kontaktowych  należy  dostarczyć  do  jednej  z  placówek  Organizatora  wycięty  z  folderu

kupon konkursowy – najpóźniej do 1 grudnia 2020 r.

5. Uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania

Gry.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich  odpowiedzialność  za  taką  osobę  ponoszą

opiekunowie prawni.

6. Poprzez udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

-   na warunki określone w niniejszym regulaminie;

-  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  dostępu do jego danych i  ich

poprawienia;

- opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej www.jan-kasprowicz.bmino.pl

oraz  przesłanie  do  lokalnych  mediów  wizerunków  i  informacji  (imię  i  nazwisko)

o laureatach Gry.

§ 4. Podsumowanie Gry

1. Prawidłowo wypełnione  kupony należy dostarczyć do 1 grudnia 2020 r.  Organizator

przewidział  trzy  równorzędne  nagrody  główne,  a  zwycięzców  wyłoni  na  podstawie

losowania spośród prawidłowo wypełnionych i dostarczonych kuponów.

2.  Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  Organizatora  nie  później  niż  do

4 grudnia 2020 r., Organizator poinformuje laureatów mejlowo lub telefonicznie.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w placówkach i na stronie internetowej Organizatora.

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

głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie,  w  tym

przesunięcia,  przedłużenia  lub  przerwania  Gry  z  ważnych  przyczyn,  i  poinformowania

o tym uczestników.


