
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PORWANIE W STARYM ZGIERZU 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem Gry miejskiej Porwanie w starym Zgierzu jest Klub Aktywnej 

Młodzieży działający przy Stowarzyszeniu EZG z siedzibą na ul. Długiej 15 w Zgierzu. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych oraz wszystkie 

inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu. 

 

§ 2. Zasady gry 

1. Gra Porwanie w starym Zgierzu odbędzie się 31 lipca w godzinach 16-18. 

2. Celem gry jest przybliżenie uczestnikom historii fabrykanckiego Zgierza. 

3. Podczas Gry zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i wskazówki. 

4. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się między poszczególnymi punktami 

kontrolnymi oraz wykonanie określonych zadań. Za każde wykonane zadanie 

uczestnicy otrzymują punkty przyznawane od punktowych. 

5. O kolejności wykonywania zadań w punkcie decyduje każdorazowo przybycie zespołu 

na miejsce. 

6. Udział w grze jest płatny, 15 zł za zespół. 

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z tym uczestnicy są proszeni o 

zachowanie szczególnej ostrożności. 

8. Charakter Gry powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na własną 

odpowiedzialność. 

9. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź 

utrudnianiu gry innym uczestnikom Organizator zastrzega sobie prawo wykluczyć 

Zespół  w dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

10. Organizator może nie wyrazić zgody na start Uczestnika w Grze, jeżeli stwierdzi, że ten 

jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

§ 3. Uczestnicy gry i zgłoszenia 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Zespołu  3-4 osobowego w wieku 

18-25 lat do dnia 24.07.2021 

2. Ilość zespołów nie jest ograniczona. 

3. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Facebooka KAM lub na adres email: 

koordynator.kam@wp.pl Zgłoszenie musi obejmować wiek, imię i nazwisko oraz 

dane kontaktowe całego zespołu 

4. Każdy z uczestników powinien być w dobrym stanie zdrowia. 

5. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 
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a) Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie. 

b) Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników w 

zakresie niezbędnym  do przeprowadzenia Gry (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.  

2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016) 

6. W dniu Gry należy potwierdzić swój udział w punkcie startowym (Muzeum 

Miasta Zgierza) 

§ 4. Zwycięzcy gry 

 

1. Gra kończy się 31 lipca o 18 w miejscu rozwiązania zagadki. 

2. Osoby, które nie ukończą Gry w określonym czasie dostaną nagrody pocieszenia 

3. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonienie na podstawie podliczenia wszystkich punktów, 

które otrzymali w trakcie Gry. Jeżeli liczba punktów Zespołów będzie taka sama o 

zwycięstwie decydował będzie czas. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Gry znajduje się na stronie Organizatora. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z 

poważnych przyczyn. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

 

 

 

 


