REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
PN. „VIVAT 3-MAJ!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Gry Miejskiej
„Vivat 3-Maj!”, zwanej dalej „Grą”.
2. Organizatorem Gry jest Wojewoda Świętokrzyski, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Zgłoszenie się do Gry jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się
do ich przestrzegania.
4. Ideą Gry jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków przy
wykorzystaniu współczesnych zdobyczy technologicznych. Gra skierowana jest do
mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Ma na celu zachęcić ich do zaprezentowania
swojego postrzegania patriotyzmu i radości z bycia Polakiem w obliczu rocznicy uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja.
5. Do głównych celów Gry należą:
a. Uczczenie Święta Narodowego Trzeciego Maja.
b. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
c. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem.
d. Pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.
e. Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.
f.

Wzrost wiedzy historycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Gra przeprowadzona zostanie 03.05.2019 r. Punkt Rejestracyjny Gry mieścił się będzie
w Parku Miejskim, w pobliżu muszli koncertowej, nieopodal stanowiska Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Rozpoczęcie rejestracji od godziny 12:00. Zakończenie rejestracji
odbędzie się nie wcześniej niż o godzinie 14:00. Wyjątek stanowi sytuacja w której osiągnięta
zostanie maksymalna liczba zespołów biorących udział w Grze. Maksymalna liczba zespołów
wynosi 200.
2. Wypełnione karty startowe można oddawać w Punkcie Rejestracyjnym Gry do godziny 15:45.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się przed koncertem „Majówka dla
Niepodległej” około godziny 16:45. Brak obecności przy ogłaszaniu wyników może skutkować
dyskwalifikacją Zespołu i brakiem możliwości odbioru nagrody.
3. Gra

jest

jednoetapowa

i

otwarta

dla

wszystkich

mieszkańców

województwa

świętokrzyskiego.
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4. Uczestnicy Gry biorą w niej udział w maksymalnie trzyosobowych grupach nazywanych
„Zespołami”. W skład każdego Zespołu musi wchodzić minimum jedna osoba pełnoletnia,
która sprawuję opiekę nad niepełnoletnimi członkami Zespołu.
5. Dopuszczalny jest udział Zespołu złożonego wyłącznie z osób niepełnoletnich, pod
warunkiem dostarczenia zgody na udział w Grze, wypisanej dla każdej z tych osób. Wzór
zgody stanowi załącznik nr 2.

III. ORGANIZACJA GRY I KRYTERIA OCENY
1. Gra składa się z łącznie 9 zadań, z których 5 zadań podstawowych (oznaczonych symbolami A,
B, C, D oraz E) można pobrać u animatorów, w miejscach wskazanych na mapie, w karcie
startowej. 4 pozostałe zadania dodatkowe (oznaczone symbolami 1, 2, 3 i 4) uczestnicy
otrzymają już na starcie, zaraz po rejestracji.
2. Każdy z 5 zadań podstawowych podlega ocenie w kategoriach: ukończono/nie ukończono. Do
ścisłego finału wchodzą wyłącznie te zespoły, którym udało się ukończyć wszystkie 5 zadań.
Potwierdzeniem ukończenia zadania jest podpis Animatora z konkretnego punktu.
3. Każde z 4 zadań dodatkowych podlega ocenie punktowej. Ocenie podlega poprawność
wykonania zadania, kompletność odpowiedzi. Dodatkowo, wykonanie poszczególnych zadań
może być oceniane pod kątem wyniku innych zespołów – Zespół, który najlepiej poradzi
sobie z zadaniem, otrzyma maksymalną ilość punktów, kolejny Zespół (w kolejności
poprawności przekazanych danych) o jeden mniej itp.
4. Kolejność miejsc ustalona zostanie według osiągniętej punktacji.
5. W przypadku remisu punktowego niepozwalającego na określenie zwycięzcy w Grze, może
zostać zastosowany mechanizm dogrywki (oparty na podstawie klasyfikacji czasowej –
Zespół, który szybciej ukończył Grę w przypadku remisu, zwycięża. Czas obliczamy na
podstawie różnicy czasu zakończenia i czasu rejestracji).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W GRZE
1. Warunkiem udziału w Grze jest spełnianie wymagań organizacyjnych oraz dokonanie
rejestracji (podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie
wizerunku stanowiące załącznik nr 1).
2. Rejestracji na Grę można dokonać wyłącznie osobiście w dniu 3 maja 2019 r. do godziny
12:00 do godziny 14:00 w Punkcie Rejestracyjnym w kieleckim Parku Miejskim.
3. Po rejestracji, Zespoły otrzymują pakiet materiałów startowych składających się z karty
startowej, mapy, długopisu oraz pakietu zadań dodatkowych.
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4.

Udział w Grze dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

5. Organizator nie zapewnia transportu dla uczestników Gry.

V. NAGRODY
1. Nagrodzone zostanie trzynaście Zespołów, które w trakcie Gry zdobędą największą liczbę
punktów tj. I, II i III miejsce oraz 10 wyróżnień.
2. Nagroda rzeczowa jest przeznaczona dla całego zespołu.
3. W Grze do wygrania są nagrody rzeczowe m.in.: telewizor, wieża hi-fi, głośnik
bezprzewodowy, słuchawki.
4. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
6. Nagrody w Grze podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail:
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115.
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się z nim skontaktować
w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl.
3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu organizacji Gry Miejskiej „Vivat 3-Maj!” na
podstawie Twojej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane
firmie Spółdzielnia Socjalna Video - Event z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Gry jak również okres obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach.
6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych
przysługuje Ci:
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych

•

prawo do sprostowania swoich danych osobowych

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa
dotyczących np.: archiwizacji
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•

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do
przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie.
7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9.
Podane przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia
udziału w Grze Miejskiej „Vivat 3-Maj!”.
10.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Gry.
2. Gra nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 612).
3. Szczegółowe informacje o Gry można uzyskać w biurze wykonawcy Gry: pod nr tel. 41 300-01-19.
lub e-mailowo: biuro@videoevent.pl
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Gry Miejskiej „Vivat 3-Maj!”

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA GRY MIEJSKIEJ „VIVAT 3-MAJ!”
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Gry Miejskiej „Vivat 3-Maj!”,
dostępnego na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
(www.kielce.uw.gov.pl)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gry danych osobowych uczestnika Gry dla
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Gry i zgodnie z Regulaminem Gry,
o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie na stronie internetowej oraz Facebooku
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.pl)
3. Zostałem poinformowany o tym, że w przypadku nieobecności podczas rozdania nagród (około
godziny 16:45 przy Muszli Koncertowej w kieleckim Parku Miejskim) istnieje ryzyko, że nagroda
zostanie przyznana kolejnemu w klasyfikacji Zespołowi (możliwa jest dyskwalifikacja Zespołu za brak
obecności na rozdaniu nagród).

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kielce.uw.gov.pl
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Gry Miejskiej „Vivat 3-Maj!”

ZGODA NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA W GRZE MIEJSKIEJ „VIVAT 3-MAJ!”
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Gry Miejskiej „Vivat 3-Maj!”,
dostępnego na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
(www.kielce.uw.gov.pl).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gry danych osobowych uczestnika Gry dla
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Gry i zgodnie z Regulaminem Gry,
o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie na stronie internetowej oraz Facebooku
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.pl)
3. Ja niżej podpisana ……………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym o
numerze i serii …………………………………… wydanym przez ……………………………………………………….
wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego syna/córki………………………………………………………. w Grze
Miejskiej „Vivat 3-Maj!”. Jestem świadomy/świadoma, że organizator nie zapewnia opieki
uczestników podczas Gry i biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo mojego
syna/córki.
4. Zostałem poinformowany o tym, że w przypadku nieobecności podczas rozdania nagród (około
godziny 16:45 przy Muszli Koncertowej w kieleckim Parku Miejskim) istnieje ryzyko, że nagroda
zostanie przyznana kolejnemu w klasyfikacji Zespołowi (możliwa jest dyskwalifikacja Zespołu za brak
obecności na rozdaniu nagród).

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kielce.uw.gov.pl
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