
Regulamin Miejskiej Gry Historycznej „Gang Czasozmieniaczy”  

 

§ 1. Organizator Gry 

Organizatorem gry fabularnej [dalej: gra] jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” [dalej: Ośrodek]  

z siedzibą we Wrocławiu. 

 

§ 2. Uczestnicy 

1. Udział w grze może wziąć zespół (grupa 4  osób, z których co najmniej jedna musi być pełnoletnia, 

zwanych dalej uczestnikami gry). 

2. Za bezpieczeństwo uczestników podczas gry odpowiada jej pełnoletni członek – opiekun zespołu. 

 

§ 3. Zakres tematyczny 

Gra poświęcona jest historii Polski. Zadaniem uczestników będzie powtrzymanie „Gangu 

Czasozmieniaczy” przed zmianą wydarzeń historycznych oraz przywrócenie ich pierwotnej kolejności 

i biegu. Wykonywanie różnorodnych zadań pozwoli na kreatywne spędzenie czasu i przypomnienie 

sobie wydarzenia z historii kraju. 

 

§ 4. Zasady Gry 

1. Gra odbywać się będzie w godzinach 11:00 – 15:00 2 maja 2019 na terenie wrocławskiego Rynku i 

jego bezpośrednich okolicach. Po godzinie 15:00 ukończenie gry nie będzie możliwe. 

2. Jako miejsce startu gry ustala się pomnik Juliusza Słowackiego w Parku Słowackiego. 

3. Udział w grze jest bezpłatny. 

4. Udział w grze wymaga pobrania aplikacji Action Track i ściągnięcia gry „Gang Czasozmieniacz” na 

swój telefon. 

5. Dostęp do gry możliwy będzie od godziny 11:00 2 maja 2019r. Wtedy to uczestnikom 

udostępniony zostanie kod QR. 

6. Pracownik Ośrodka będzie czekał na uczestników w Parku Słowackiego do godziny 11:15. Później 

dostęp do gry możliwy będzie przez stronę Centrum Historii Zajezdnia. 

7. Gra składa się z 30 zadań merytorycznych oraz 4 punktów teoretycznych (wprowadzenie do gry, 

instrukcja itp.). 

8. W grze zwycięży drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich zadaniach oraz 

wykona je najszybciej.  

9. Rozdanie nagród nastąpi w Centrum Historii Zajezdnia (ul. Grabiszyńska 184) o godzinie 16:00. 

 

§ 5. Kalendarz gry 

1. Gra zostaje ogłoszona w kwietniu 2019r. za pośrednictwem informacji na stronie internetowej 

Ośrodka (www.zajezdnia.org), a także w mediach społecznościowych 

(https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/).  

2. Zgłoszenia możliwe są mailowo pod adresem: resjestracja@zajezdnia.org oraz w dniu 

wydarzenia w miejscu zbiórki przed grą. 

3. Gra zostanie przeprowadzona 2maja 2019r. w godzinach 11.00-15.00. 

4. Rozdanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników – tego samego dnia w Centrum Historii 

Zajezdnia.  

 

§ 6. Nagrody 

http://www.zajezdnia.org/
https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/
mailto:resjestracja@zajezdnia.org


1. W grze przewidziane są nagrody rzeczowe dla zespołów, które zajmą miejsca I -III o wartości nie 

przekraczającej kwoty 1000 zł brutto każda. 

2. Odbiór nagród rzeczowych zostanie pokwitowany Protokołem Odbioru. 

 

§ 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Każdy uczestnik gry wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych Zgodzie na 
wykorzystanie wizerunku, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W 
przypadku uczestnika niepełnoletniego, jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę, o której 
mowa w zdaniu 1., a także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w 
formularzu Nr 2 do regulaminu. Zgody te są warunkiem wzięcia udziału w grze. 

2. Każdy uczestnik, w związku z udziałem w grze, udostępnia następujące dane osobowe: imię i 
nazwisko. Przedstawiciel ustawowy uczestnika niepełnoletniego udostępnia dodatkowo swoje 
dane osobowe: imię, nazwisko. 

3. Dane osobowe udostępnione w formularzu Nr 1 przetwarzane będą przez Ośrodek lub podmioty 
działające na jego zlecenie (w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych) w celu organizacji i przeprowadzenia gry, jej promocji oraz w celach 
archiwizacyjnych Organizatora.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy 
uczestnik/przedstawiciel ustawowy uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w grze.  

5. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek, jako 
administrator zapewnia, że udostępnione w związku z grąem dane osobowe będą przetwarzane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Ośrodka 
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Ośrodek oświadcza, że: 
a) dane osobowe udostępnione w związku z grą, nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

oraz organizacji międzynarodowych.  
b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie 

przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do 
profilowania osób, których dane dotyczą.  

8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi 
transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę 
informatyczną. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego 
wyrażona zostaje poprzez złożenie stosownego podpisu na formularzu nr 1 lub nr 2. 

10. Dane osobowe przetwarzane będą ̨ przez czas niezbędny do przeprowadzenia gry, przez czas 
niezbędny do prezentacji wyników gry w ramach promocji działalności Ośrodka oraz w celach 
archiwizacyjnych. 

11. W przypadku pytań́ dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
inspektorem ochrony danych pod adresem: : iod@zajezdnia.org 

12. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 
prawa. 

 

 

 



§ 8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Każdy uczestnik gry wyraża zgodę na wykorzystanie przez Ośrodek jego wizerunku utrwalonego w 

związku z udziałem w grze. 

2. Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka www.zajezdnia.org.  

2. Udział w grze jest jednoznaczny z zapoznaniem się z powyższym regulaminem i zobowiązaniem do 

jego przestrzegania. 

3. Wszelkie kwestie nie uregulowane w powyższym regulaminie rozstrzyga dyrektor Ośrodka. 

4. Regulamin zostaje wprowadzony w życie  w drodze zarządzenia dyrektora Ośrodka. 

 

http://www.zajezdnia.org/

