
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ  - KLIMATYCZNE SZAMOTUŁY  

§ 1. Gra miejska „Klimatyczne Szamotuły” (zwana dalej GRĄ) jest wydarzeniem realizowanym   

9 października 2021 r., w ramach Nocy Bibliotek 2021 i ma na celu przybliżenie uczestnikom GRY wybranej literatury 

w kontekście dziewiętnastowiecznych i międzywojennych Szamotuł.  

§ 2. Organizator   

1. Organizatorem GRY realizowanej na terenie miasta Szamotuły jest 
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły (zwana dalej PUNKTEM) 

§ 3. Uczestnicy   

1. Uczestnikami GRY mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. 

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 i 4 poniżej.   

2. Uczestnicy biorą udział w GRZE zorganizowani w Drużyny.  

W skład każdej Drużyny mogą wejść max. 4 osoby.  

Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.   

3. Drużyna może być jednoosobowa.   

4. Uczestnicy GRY biorą udział w GRZE na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.  

Organizator  nie zapewnia dla Uczestników GRY opieki medycznej ani ubezpieczenia  

od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia opieki osób pełnoletnich  

dla osób niepełnoletnich uczestniczących w GRZE.   

5. 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 PUNKTU, przyjmującego zapisy do GRY. 

6. Uczestnicy GRY składają najpóźniej w momencie przystąpienia do gry pisemne oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym  

dla przeprowadzenia GRY i według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyrażają rodzice  

lub opiekunowie prawni, wraz ze zgodą, o której mowa w ust. 5 powyżej.   

§ 4. Zasady GRY   

1. Szacunkowy czas udziału Drużyny w całej GRZE to ok. 1,5 godziny.  

Limit czasowy wynosi 3 godziny.  

2. Tematem GRY jest literatura (beletrystyka i literatura faktu), zarówno dla dorosłych jak i dzieci, nawiązująca 

tematem do Szamotuł z ubiegłych wieków. 

3. Start – od godz. 17:00 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły, Rynek 10 

Koniec – najpóźniej godz. 20:00 

4. Głównym zadaniem Drużyny jest uzupełnienie formularza z zadaniami, poprzez odnajdywanie kolejnych stanowisk 

GRY oraz wykonywanie poleceń na nim zawartych. Każda Drużyna otrzyma w punkcie startu kartę z poleceniami i 

wskazówkami, na której będzie uzupełniała odpowiedzi na pytania i wpisywała rozwiązanie zadań.  

UWAGA! Zwycięzcy GRY zostaną wyłonieni poprzez prawidłowe rozwiązanie GRY, a nie przez wyścig czasowy. 

 



5. Chęć udziału w GRZE należy zgłosić do 7 października 2021 r. w PUNKCIE  

(Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły, Rynek 10)  

Zeskanowane zgłoszenie  można także wysłać pocztą e-mail: czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl  z dopiskiem:  

GRA MIEJSKA ZAPISY 

6. Zgłoszenie Zespołu (Załącznik nr 2) musi zawierać:   

- imię i nazwisko każdego członka Drużyny,   

- wiek każdego członka Drużyny,   

- imię oraz numer telefonu komórkowego głównego przedstawiciela.   

Za datę przesłania zgłoszenia uznaje się datę otrzymania go przez PUNKT.  

7. Po zakończeniu GRY, jury (złożone z bibliotekarzy) sprawdzi karty z rozwiązanymi zadaniami i wyłoni 3 zwycięskie 

drużyny, które zostaną nagrodzone (książki, gry planszowe).  

W przypadku dużej ilości prawidłowych rozwiązań, odbędzie się losowanie. 

Wyniki GRY (ew. losowanie) zostaną ogłoszone tego samego dnia o godz. 20:15 w PUNKCIE.  

Z powodu pandemii koronawirusa, ze względu na ograniczoną ilość osób w pomieszczeniach zamkniętych, nagrodę 

odbiera tylko przedstawiciel Drużyny. Możliwy jest także odbiór nagrody w bibliotece (od 11 października br.), 

wówczas zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie (tel. do przedstawiciela Drużyny).  

8. Zgłoszenie udziału w GRZE jest równoznaczne z:   

- potwierdzeniem, że każdy z członków Drużyny (Uczestników) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę 

na wzięcie udziału w GRZE na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.   

- wyrażeniem przez każdego z członków Drużyny (Uczestników) zgody na przetwarzanie  

przez Organizatora ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia GRY zgodnie z art. 13 ust. 1  

i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. 

- wyrażeniem przez każdego z członków Drużyny (Uczestników) zgody na opublikowanie na stronach internetowych 

Organizatora wizerunku Uczestnika.   

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w Punkcie GRY i na stronach internetowych organizatora. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu GRY, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,  

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do PUNKTU.   

3. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z GRĄ jest PUNKT.  

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.   

4. Dane osobowe Uczestników GRY będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia GRY, wyłonienia osób 

nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GRZE. 
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Załącznik 1. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

uczestnika gry terenowej Klimatyczne Szamotuły 
 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

…………………………………………………………………………… 

Dane do kontaktu (nr tel.) 

 

……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego  

(dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam/łem  się z regulaminem gry miejskiej Klimatyczne Szamotuły organizowanej 
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły i akceptuję jego zasady. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach ewidencyjnych i informacyjnych 
wynikających z potrzeb GRY. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………. w grze miejskiej 
Klimatyczne Szamotuły                                                      (imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka na 
stronie internetowej biblioteki oraz jej portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych 
biblioteki (BPMiG Szamotuły) zgodnie z realizacją działalności statutowej placówki i promocji. 

 

Miejscowość, data                                                   Czytelny podpis uczestnika 

………………………………………..                                     …………………………………………………………………… 

………………………………………..                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                     …………………………………………………………………… 

 

 

 



Załącznik 2. 

 

GRA MIEJSKA Klimatyczne Szamotuły 

 

DRUŻYNA nr ……………  
                (wypełnia lub podaje organizator GRY) 

 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………    wiek………………… 

 

2. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………    wiek…………………  

 

3. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………    wiek…………………  

 

4. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………    wiek………………… 

 

 

 

Imię głównego przedstawiciela …………………………………..  

 

nr tel. komórkowego…………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. informuje się, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera,  

ul. Rynek 10, 64-500 Szamotuły  

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych 

– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu: 

a) realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera 
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera  
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
c) realizacji działań promocyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły im. E. Calliera 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania 
dziedzinowego 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy 
przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania 
narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 
e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem. 

 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Szamotuły im. E. Calliera jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania 

obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych 

 9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
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