Regulamin VI Krobskiej Gry Miejskiej
„Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu”
11 listopada 2018 roku
1. Organizator
Organizatorem gry są: Gmina Krobia oraz Stowarzyszenie „ Ziemia Krobska”.
2. Cel gry
Celem gry jest:
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100.rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego,
- zapoznanie się uczestników Gry z lokalnymi postaciami i wydarzeniami, które odegrały ważną
rolę w historii gminy Krobia.
3. Czas i miejsce gry
1) Gra rozpocznie się 11 listopada 2018 roku, o godz. 13:00, w auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi, a zakończy o godz. 16:45
w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi.
2) Wszystkie drużyny powinny przybyć na wyznaczone miejsce rozpoczęcia gry najpóźniej
o godz.12:45.
3) Przekroczenie czasu gry oraz brak stawiennictwa drużyny w miejscu jej zakończenia,
równoznaczne będzie z niezaliczeniem gry i dyskwalifikacją drużyny.
4. Uczestnicy gry
1) Gra skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Krobia.
2) W skład drużyny wchodzi 4 zawodników ( mogą to być np. uczniowie, grono znajomych czy

rodzina ).
3) Spośród członków zespołu drużyna wybiera swojego kapitana oraz zastępcę kapitana.
4) W przypadku osób niepełnoletnich, przed przystąpieniem do gry, każdy małoletni uczestnik
winien dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w grze.
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5. Zasady gry
1) Gra polega na wykonaniu 6 zadań w wyznaczonych punktach, rozmieszczonych w różnych

miejscach na terenie miasta Krobia. Za każde wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty.
Liczbę punktów przyznanych za wykonanie poszczególnych zadań nadają operatorzy stanowisk.
2) Zwycięzcą gry zostanie drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów, uzyskaną

za wykonanie wszystkich zadań.
3) Gra odbywać się będzie niezależnie od warunków pogodowych.

4) Uczestnicy gry poruszają się po mieście pieszo, zgodnie z wytycznymi organizatora. Podczas
przemieszczania się po mieście, uczestnicy gry winni stosować się do zasad ruchu drogowego.
5) Każda drużyn winna mieć ze sobą co najmniej jedno urządzenie mobilne z zainstalowaną
aplikacją umożliwiającą odczytanie kodu QR
6. Zgłoszenia drużyn
Zgłoszenie drużyny należy przesłać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, do 8 listopada 2018 r., do godz. 10:00, na adres zk@krobia.pl.
7. Nagrody
Uczestnicy gry otrzymują upominki, a trzy najlepsze drużyny nagrody rzeczowe. Ogłoszenie
wyników gry oraz wręczenie nagród nastąpi o godz. 17:00 w miejscu jej zakończenia
(w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi).
8. Postanowienia końcowe
1) Organizator gry zapewnia jej uczestnikom suchy prowiant.
2) Wszelkie sporne kwestie, które wynikną podczas gry, rozstrzygać będzie na bieżąco jej

organizator.
3) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez co najmniej dwie drużyny, o kolejności

w klasyfikacji końcowej gry zadecyduje dogrywka w formie zadawanych pytań.
4) Organizator gry nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, wyrządzone przez jej

uczestników.
5) Wzięcie udziału w grze równoznaczne jest z zaakceptowaniem jej regulaminu, w tym w zakresie
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w VI Krobskiej Grze Miejskiej
„Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu”
Krobia, 11 listopada 2018 r.
Nazwa drużyny ............………………………………….……..
Imię i nazwisko członków drużyny
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................

Kapitan drużyny .………………………………………. nr tel. ………………………………..
( imię i nazwisko )

Z-ca kapitana …………………………………………….. nr tel. ………………………………..
( imię i nazwisko )

………………………..
miejscowość i data

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i w imieniu drużyny zobowiązuję się
do jego przestrzegania.

____________________________________
podpis ( imię i nazwisko ) kapitana drużyny
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Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgoda na udział w Grze Miejskiej
Wyrażamy zgodę na udział syna/córki/podopiecznego/ podopiecznej:

…………………………………………………………………......................................................................
( imię i nazwisko syna/córki/podopiecznego/podopiecznej )

w VI Grze Miejskiej „Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu”, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO oraz zasadami
utrwalania i publikacji wizerunku mojej/mojego córki/podopiecznej/syna/podopiecznego, akceptuję je
i nie wnoszę do ich treści zastrzeżeń.

……………………………………………………………………….
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…….………………
( podpis )
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Załącznik nr 3 do regulaminu
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1), od dnia 25 maja 2018 roku administrator danych: Burmistrz Krobi z siedzibą w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840
Krobia, zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:
• Administratorem danych osobowych klientów jest: Burmistrz Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, jako organ uprawniony
do reprezentacji Gminy Krobia.
• Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych skontaktować można się w następujący sposób:
- telefonicznie 65 57 11 111
- listownie na adres: Rynek 1, 63-840 Krobia
- przez e-mail: kas5.bhp@gmail.com.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
lub indywidualne umowy zawierane w trybie zamówień publicznych.
• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminy Krobi oraz organy administracji
publicznej właściwe do współpracy.
• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych.
• Każdemu podmiotowi (klientowi ), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy
przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane
zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się Urzędem Miejskim w Krobi.
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny
lub mailowy Administrator Danych – krobia@krobia.pl bądź Inspektora Ochrony Danych - kas5.bhp@gmail.com.
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z urzędem oraz prowadzenia postępowania.
• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Urząd Miejski w Krobi.
Przesłanie karty zgłoszeniowej VI Krobskiej Gry Miejskiej i wzięcie udziału w Grze jednoznaczne jest
z wyrażeniem zgody na utrwalenie oraz nieodpłatną publikację wizerunku w przekazach telewizyjnych, internetowych,
radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez
organizatorów Gry, a także na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
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