
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

 

pn. „Bełchatów wczoraj i dziś” 

 

 

§ 1. Organizator 

 

 

1. Organizatorem Gry Miejskiej pn. „Bełchatów wczoraj i dziś” (zwanej dalej „Grą”) jest Prezydent 

Miasta Bełchatowa, dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Przebiegu Gry na trasie szlaku 

historycznego pn. „Bełchatów wczoraj i dziś” na terenie miasta Bełchatowa oraz wszystkie inne 

czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu. 

 

 

§ 2. Zasady Gry 

 

 

1. Gra Miejska pn. „Bełchatów wczoraj i dziś” odbędzie się 19 maja 2019 roku w Bełchatowie   

w godzinach 14.00 – 18.00. Stanowi ona formę zabawy w przestrzeni miejskiej.  

2. Celem Gry jest przybliżenie Uczestnikom historii miasta Bełchatowa a także promocja szlaku 

historycznego pn. „Bełchatów wczoraj i dziś”, który powstał w ramach projektu pn. „Energia, natura, 

tradycja – na bełchatowskim szlaku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR  

z RPO WŁ na lata 2014-2020. 

3. Udział w Grze jest bezpłatny.  

4. Zadaniem Uczestników Gry jest poruszanie się zgodnie z przebiegiem trasy szlaku historycznego, 

pomiędzy poszczególnymi Punktami Przebiegu Gry, z użyciem bezpłatnej aplikacji mobilnej  

pn. „Bełchatów – szlak historyczny” pobranej na urządzenie mobilne. Aplikacja dostępna jest na 

platformie internetowej Google Play/AppStore. 

5. Punkty Przebiegu Gry będą dostępne w godz. od 14:00 do 18:00. Na każdym z nich Uczestnik za 

wykonane poprawnie zadanie otrzyma pieczątkę na Karcie Gry.   

6. Uczestnicy pokonują trasę we własnym tempie. Czas nie jest wyznacznikiem wygranej. 

7. Po trasie Gry Uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, 

rowerów i innych pojazdów silnikowych.  

8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym Uczestnicy są proszeni o zachowanie 

szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

10. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym 

udział w Grze. 

11. 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 

lub opiekunowie prawni lub opiekun Zespołu. 

12. W przypadku naruszenia przez Uczestnika  niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play bądź 

utrudniania Gry innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do 

wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

13. Organizator może nie wyrazić zgody na udział Uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć 

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

15. Organizator nie jest stroną między  Uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być 

naruszone w czasie Gry. 



 

      

§ 3. Zgłoszenia i Uczestnicy Gry 

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest Zgłoszenie Zespołu liczącego od 2 do 4 osób. Zespół mogą 

tworzyć rodziny lub paczki znajomych.  

2. W Grze może wziąć udział maksymalnie 20 Zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowo 

wypełniony Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) 

3. Zgłoszenia Zespołu należy dokonać osobiście w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 15 

(w dniach 15-18.05.2019r. w godz. od 9:30 do 16:30 oraz w dniu 19.05.2019r. w godz. od 12:00  

do 16:00).  

4. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób 

niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych na udział w Grze (Załącznik nr 2). Odpowiednią zgodę należy dostarczyć 

wraz ze zgłoszeniem lub w dniu gry. 

5. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z: 

a) potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na udział  

w Grze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

b) wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry, 

c) wyrażeniem przez z każdego z uczestników zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez 

Organizatora. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych wyraża rodzic lub 

opiekun prawny wraz ze zgodą o której mowa w ust. 4 powyżej. 

 

 

§ 4. Zwycięzcy Gry 

 

 

1. Wygranymi Gry miejskiej są Zespoły, które będą miały zaliczone wszystkie zadania, przygotowane 

przez Organizatora, oznaczone pieczątką na Karcie Gry oraz dostarczą ją do Punktu Przebiegu Gry, 

zlokalizowanego na placu Narutowicza do godz. 18:10 w dniu Gry. 

 

 

§ 5. Dane osobowe 

 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuję się, że przetwarzając dane osobowe 

Uczestników Gry miejskiej pn. „Bełchatów wczoraj i dziś”: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub 

/umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 

Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą 

elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@belchatow.pl, (ePUAP) na 



adres: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta 

Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

4. Dane osobowe Uczestnika podane w: Formularzu zgłoszeniowym, Zgodzie na udział osoby 

niepełnoletniej w Grze miejskiej pn. „Bełchatów wczoraj i dziś”, będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promowania szlaku historycznego pn. 

„Bełchatów wczoraj i dziś”, w tym uczestniczenia w Grze miejskiej pn. „Bełchatów wczoraj  

i dziś”. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Przetwarzanie danych Uczestnika Gry 

odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest  

z brakiem możliwości uczestniczenia w Grze.  

6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Gry mogą być podmioty na podstawie umów powierzenia 

danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które 

mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

powszechnie obowiązującym. Wizerunek Uczestnika Gry może być rozpowszechniony w mediach 

lokalnych w ramach utrwalenia przedsięwzięcia imprezy w przestrzeni publicznej. Ponadto na 

podstawie zgody osoby, wizerunek wraz z podaniem imienia i nazwiska może być udostępniony 

na oficjalnej stronie internetowej www.belchatow.pl, na oficjalnym koncie Miasta Bełchatowa 

na profilu społecznościowym facebook.pl, na oficjalnym koncie Centrum Informacji Turystycznej 

w Bełchatowie na profilu społecznościowym facebook.pl oraz w Miejskim Biuletynie 

Informacyjnym Miasta Bełchatowa. 

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnika Gry, przysługuje Uczestnikowi: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) –  

w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 

2016/679) -  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 

Rozporządzenia 2016/679), 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 

2016/679),  

5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),   

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 

Rozporządzenia 2016/679). 

9. Uczestnikowi Gry przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

10. Uczestnikowi Gry przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

  

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.belchatow.pl oraz  

w Punkcie Startowym. 



2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także   

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, 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 w Regulaminie. Zmieniony regulamin 

będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. 

 


