REGULAMIN Oleśnickiej Nocnej Gry Miejskiej –„Retro(in)spekcja”
SOBOTA 25.05.19
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem Oleśnickiej Nocnej Gry Miejskiej poświęconej czasom XX-lecia międzywojennego w
Oleśnicy (dalej „Grą”), która odbędzie się w Noc Muzeów w sobotę 25.05.2019 w Oleśnicy są Oleśnicki
Dom Spotkań z Historią Pracownia Regionalna Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, (dalej
„Organizator") wraz z zespołem organizacyjnym w składzie Miasto Oleśnica.
2. Fundatorem nagród są Organizator oraz Sponsorzy.
3. W Grze nie mogą brać udziału:
a. osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem poszczególnych zadań Gry, jak również
członkowie rodzin tych osób;
b. pracownicy wyżej wymienionych instytucji.

§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikami Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie od 7. roku życia
(dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest:
a. udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią lub
b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie
z postanowieniami ust. 3 poniżej.
2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzi od 8 do
10 osób (dalej „Zespół”). Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Uczestnik biorący
udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających
uczestnictwo w Grze. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne
ryzyko. Organizatorzy zapewniają dla Uczestników Gry podstawową opiekę medyczną. Organizatorzy
nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na udział w Grze, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu i dostarczyć ją przedstawicielowi Organizatorów osobiście w miejscu startu Gry, przed jej
rozpoczęciem.
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§ 3. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 25 maja 2019 w godz. 18.00-22.00 na obszarze
obejmującym miasto Oleśnica.
2.Oleśnicka Nocna Gra Miejska „Retro(in)spekcja” to gra łącząca zabawę i rywalizację z wiedzą z
okresu XX-lecia w szczególności dotyczącą miasta Oleśnica. Podstawowym zadaniem Uczestników gry
będzie zaliczenie punktów zadaniowych i rozwiązanie zagadki kryminalnej. Potrzebna będzie wiedza z
zakresu topografii miasta w okresie przedwojennym i znajomość najwybitniejszych oleśnickich postaci
z tamtego okresu. Znacznie ułatwi wykonanie zadania podstawowa wiedza dotycząca strojów z
omawianego okresu, kuchni, wyposażenia wnętrz, kina i malarstwa polskiego w okresie międzywojnia
(patrz bibliografia).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad Gry liderzy poszczególnych Zespołów otrzymają w instrukcji
rozdawanej przed startem (w załączniku nr 2 mapa obszaru obejmującego grę miejską).
3. Czas, w jakim drużyna zaliczy wyznaczone punkty ma znacznie. Trzy drużyny z najlepszymi czasami
uzyskają dodatkowe punkty. Drużynom posiadającym w swoim składzie dzieci do lat 10 , na mecie
odejmuje się 15 minut od faktycznego czasu zakończenia Gry.
4. Dodatkowym punktowanym zadaniem dla drużyny (nie wyliczanym do czasu głównego) jest
złamanie kodu i rozszyfrowanie hasła. Fragmenty hasła drużyny otrzymają na wybranych punktach
zadaniowych, a kartę łamania kodu na mecie.
5. Dodatkowe punkty otrzymuje też drużyna, która będzie uczestniczyć w grze w strojach stylizowanych
na epokę XX-lecia międzywojennego. Staranność i autentyczność przebrania zostanie oceniona na
jednym z punktów zadaniowych.
6. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania, muszą poruszać się pieszo.
7. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem. Liczba członków Zespołu będzie sprawdzana na
każdym punkcie zadaniowym. Brak 100% frekwencji będzie skutkował przyznaniem niższej ilości
punktów za zaliczenie zadania. Frekwencja poniżej 50 % skutkuje niezaliczeniem zadania. Uczestnicy
Gry muszą zaliczyć wszystkie punkty zadaniowe. Natomiast zadania Zespół może wykonywać razem
lub oddzielnie (grupowo lub indywidualnie), zależnie od charakteru zadania.
8. Na starcie Gry każdy Zespół otrzyma Instrukcję i Kartę Zadaniową.
7. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 150 Uczestników zorganizowanych w 8-10-osobowych
Zespołach. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów.
8. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 17.05.2019r. do godz. 23:00 poprzez wysłanie maila na adres
graolesnica2019@gmail.com. Zgłoszenie mogą być grupowe (tzn. zgłasza się 8-10 osób tworzących
jeden Zespół) lub też indywidualne (wtedy osoba zgłaszająca zostanie przydzielona do grupy, która nie
ma odpowiedniej ilości członków). Zgłoszenie zbiorowe musi zawierać: imię i nazwisko każdego członka
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Zespołu, jego wiek, numer telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail jednego z
członków Zespołu, który automatycznie zostanie uznany za lidera. Zgłoszenie indywidualne musi
zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego chęć udziału w Grze, jego wiek, numer telefonu komórkowego
oraz kontaktowy adres e-mail, w którym zostanie on poinformowany o numerze grupy do której
zostanie przydzielony. Organizatorom zależy, żeby grupy były zróżnicowane wiekowe. Zgłoszenia
otrzymane przez Organizatorów po upływie terminu dokonywania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
9. Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail.
10. Najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem Gry każdy Zespół otrzyma na podany w zgłoszeniu
adres e-mail numer swojego Zespołu, oraz informację o miejscu rozpoczęcia i zakończenia Gry.
Organizatorzy zalecają dokładne zapoznanie się z tymi informacjami.
11. Zbiórka Uczestników przewidziana jest na 25.05.2019 o godz. 17.30 na oleśnickim Rynku.
Uczestnicy potwierdzają wtedy stan liczebny swoich Zespołów, otrzymują numer Zespołu, Instrukcję
i Karty Gry, oraz talony uprawniające do posiłku. Uczestnicy powinni posiadać aparat fotograficzny
umożliwiający przeglądanie zdjęć (jeden na grupę).
12. Gra rozpocznie się 25.05.2019 o godz. 18.00 na oleśnickim Rynku. Grupy wypuszczane zostaną
w odstępach czasowych. Kolejność startu grup wyznaczona zostanie poprzez losowanie.
13. Gra kończy się 25.05.2019. o godz. 21.30 w Sali Widowiskowej BiFK przy ulicy ul. Kochanowskiego
4. Do godz. 21.30 wszyscy członkowie każdego Zespołu zobowiązani są stawić się na mecie Gry.
Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z końcowej klasyfikacji Gry.
14. O kolejności otrzymywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu.
O kolejności oceny realizacji w/w. zadań przez Organizatorów na punktach Gry decyduje kolejność
ukończenia realizacji zadania przez Zespół lub członka Zespołu.
15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad
fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry
Organizatorzy mają prawo odebrania członkom Zespołu Karty Gry i wykluczenia Zespołu i wszystkich
jego członków z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
16. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:
a. potwierdzeniem, że każdy z członków Zespołu (Uczestników) zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie;
b. wyrażeniem dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w celu uczestnictwa w grze organizowanej przez Bibliotekę i Forum Kultury
w Oleśnicy.
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A. oświadczeniem, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO1 to
znaczy:


przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;



jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;



w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu,
zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

B. Przyjęciem do wiadomości informacji, że Administratorem danych osobowych jest Biblioteka
i Forum Kultury w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica,
reprezentowana przez Dyrektora – Annę Zasada, tel.: (71) 716 52 10; 533 351 410, e-mail:
sekretariat@bifk.info, Inspektorem danych osobowych jest

Danuta Majcher, e-mail:

meksoft@vp.pl, że celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie ewidencji
uczestników Gry organizowanej przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, o przysługujących
mi prawach (dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawie do
przenoszenia danych), że nie jestem profilowany/a, że dane osobowe będą udostępniane
innym odbiorcom jedynie na podstawie obowiązujących przepisów i nie będą przekazywane
do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, że moje dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz że przysługuje
mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje mi
również prawo żądania zaprzestania przetwarzania

oraz prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie.
C. wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na rozpowszechnianie
wizerunku Uczestnika, oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma
nagrodę.
D. wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na rozpowszechnianie
jego wizerunku na zdjęciach wykonanych w trakcie Gry. Uczestnik wyrażając swoją zgodę,
zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż jego zdjęcia
mogą zostać rozpowszechnione przez Organizatora do celów promocyjnych. Z tytułu
rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców
1. Gra toczy się na punkty. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołów jest liczba punktów
zgromadzonych przez Zespół (im więcej punktów, tym wyższa pozycja Zespołu).
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2. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi na mecie Gry w Sali Widowiskowej BiFK przy
ulicy Kochanowskiego 4 25.05.2019 .

§ 5. Nagrody
1. Nagrody dla trzech zwycięskich Zespołów są nagrodami rzeczowymi. Różnice w wartości nagród
związane są z zajmowanym miejscem.
2. Warunkiem odbioru nagród za zajęcie miejsca I-III, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest:
a. zgłoszenie się Zespołu na finał Gry;
b. okazanie do wglądu dowodu tożsamości lub, w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie
legitymacji uczniowskiej i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu każdego
z członków Zespołu;
c. pisemne potwierdzenie odbioru nagrody przez każdego z członków Zespołu.
3. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. Ewentualne
prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w ust. 2 lit. a
powyżej, albo w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lit. b i c powyżej, prawo do nagrody
wygasa.
5. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. Nagrody, które
nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym § 5 Regulaminu,
przepadają.
6. Wartość każdej z nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie przekracza 760 złotych brutto. Zatem
Uczestnicy, którym ww. nagrody zostaną przyznane, nie są obowiązani do uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także
w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub
obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Oleśnickiego
Domu Spotkań z Historią, ul. Bociania 11, 56-400 Oleśnica, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry
miejskiej”.
4. Reklamacje wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie będą rozpatrywane.
Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni.
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5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin
będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji
na stronach internetowych www.muzeum.olesnica.pl i www.bifk.info.
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Maciejewska B., Spacerownik dolnośląski, Warszawa 2017.
Mrozowicz W., Wiszewski P., Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006.

Strony internetowe dotyczące życia kulturalnego i codziennego w okresie dwudziestolecia
międzywojennego (Wikipedia, Culture.pl).
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Załącznik nr 1
ZGODA RODZICA LUB OPIKEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W GRZE MIEJSKIEJ
„Retro(in)spekcja” ODBYWAJACEJ SIĘ W DNIU 25.05.2019
____________________________________
(imię i nazwisko rodzica )
____________________________________
(adres zamieszkania)
____________________________________
(telefon kontaktowy)
Ja, niżej podpisany (-a) __________________, oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności prawnej,
iż:
1jestem

opiekunem

prawnym

dziecka

__________________

ur.

__________________w

__________________
2. zapoznałem (-łam) się z regulaminem Nocnej Gry Miejskiej „Retro(in)spekcja”, akceptuję wszystkie
jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez moje Dziecko w w/w. grze;
3. brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze;
4. wyrażam zgodę na odbiór przez moje Dziecko jednej z nagród, o których mowa w § 4 ust. 1
Regulaminu, o ile taka nagroda zostanie mojemu Dziecku przyznana;
5. wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Organizatorów w/w. Gry, wizerunku oraz
imienia i nazwiska mojego Dziecka, na zasadach, o których mowa w Regulaminie.

miejscowość ______________, dnia _______________ r.

________________________
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
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