
 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ  

„ZAKRĘCENI NA KIELCE” 

 

§1  
Informacje Ogólne 

1. Organizatorem Gry Miejskiej „Zakręceni na Kielce” jest Dom Kultury Białogon. 

2. Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne. 

§2 
Rejestracja i udział w Grze 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zaakceptowanie Regulaminu oraz posiadanie 

telefonu z dostępem do Internetu lub innego urządzenia mobilnego posiadającego 

funkcje czytnika QR kodów  

2. W celu wzięcia udziału w Grze nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. 

3. Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej Kielc, mapa terenu z zaznaczonymi 

punktami dostępna jest na stronie https://www.wiatraczek.pl/gra. 

4. Uczestnicy mogą brać udział w Grze indywidualnie lub grupowo z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa (tworząc Patrol).  

5. Patrol może liczyć maksymalnie 4 osoby. 

6. Członkowie jednego Patrolu muszą poruszać się wspólnie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (w maseczkach lub z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m). 

7. Każdy Patrol wykonuje zadania samodzielnie. W przypadku znaczącego naruszenia 

regulaminu Organizator może zdyskwalifikować Patrol. 

8. Gra składa się z 10 punktowanych zadań, do zdobycia są również punkty bonusowe 

za odwiedzenie wskazanych instytucji i zdobycie potwierdzenia w formie pieczątki.  

§3 
Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

1. Warunkiem ukończenia Gry jest konieczność przesłania prawidłowo wypełnionego 

formularza, tj. podanie imienia, nazwiska oraz numeru do kontaktu telefonicznego 

i adresu mailowego. 

2. Nagrodzone zostaną patrole zajmujące sześć pierwszych miejsc, ustalone według 

osiągniętej punktacji.  

3. Sponsorem nagród jest Dom Kultury Białogon.  
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§4 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność. Organizator 

nie odpowiada za utratę zdrowia ani rzeczy osobistych. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze wyłącznie za zgodą i pod opieką 

opiekunów prawnych. 

3. Opłatę za ewentualny wstęp do instytucji, przy których umiejscowione są punkty 

Gry, ponoszą Uczestnicy – Organizator nie zapewnia darmowych wstępów. 

4. Odwiedzenie instytucji nie jest konieczne do ukończenia Gry, aczkolwiek 

mechanizm Gry honoruje ich odwiedzanie. 

5. Wyniki Gry miejskiej ukażą się 21.07.2020 r. na stronie internetowej 

https://www.wiatraczek.pl/gra. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni 

mailowo.  

6. Wzięcie udziału w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę 

na wykorzystanie wizerunku w przypadku relacji fotograficznej podczas trwania 

Gry.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, udział w Grze oznacza akceptację 

Klauzuli RODO stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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