REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

GRAMY W ZABŁOCIE
01.06.2021 rok (wtorek)
Cel gry: przybliżenie uczestni(cz)kom wiedzy o Zabłociu - lewobrzeżnej części Żywca, oraz
zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu.
Adresat/ka (grupa docelowa): w grze może wziąć udział każdy; w przypadku osób
niepełnoletnich wymagane jest by w skład drużyny wchodziła minimum jedna osoba
pełnoletnia (ukończone 18 lat).
Drużyna: grupa licząca minimum 3 i maksymalnie 4 osoby (w tym min. 1 opiekun/ka 18+
w przypadku osób niepełnoletnich). Przewiduje się uczestnictwo maksymalnie 10 drużyn.
Teren realizacji scenariusza: Żywiec-Zabłocie.
§ 1. Organizatorzy
Organizatorami Gry miejskiej „Gramy w Zabłocie” (zwanej dalej „Grą”) w Żywcu jest
Żywiecka Fundacja Rozwoju z siedzibą w Żywcu (34-300), ul Dworcowa 2. Gra miejska pn.
„Gramy w Zabłocie” jest organizowana w ramach projektu „Zapraszamy do Zabłocia –
Zapalamy do działania” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.

§ 2. Zasady Gry
Czas i miejsce
Gra zostanie przeprowadzona we wtorek 01.06.2021 r. w godzinach 15.00–19.30. W tym
czasie uczestnicy stają się graczami, a Żywiec Zabłocie staje się planszą gry.
Materiały dla graczy: identyfikatory, regulamin, karty gry. Materiały zostaną wręczone
uczestnikom na trasie Gry.
Poszczególne drużyny w przypisanej przez Organizatora kolejności i o określonej
godzinie, będą pojawiać się w punkcie startowym, którym będzie most na rzece Sole
(prawa strona mostu - idąc w kierunku Zabłocia).
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Nagrody
Dla graczy Organizator przewidział upominki rzeczowe. Drużyna, która w najkrótszym czasie
ukończy Grę i udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi na pytania oraz poprawnie wykona
zadania, otrzyma dodatkowy pakiet nagród.
Zadania
Zadaniem graczy jest pokonanie całej trasy w określonym czasie (max do 19:30) oraz
rozwiązanie i wykonanie aktywności opisanych w Grze.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie telefonu z aparatem fotograficznym, z dostępem
do Internetu bezprzewodowego (zadania do wykonania na trasie).
Szczegółowe punkty, do których docierać będą gracze oraz zadania, staną się jawne dla
uczestników w trakcie trwania Gry, gdy krok po kroku, od punktu do punktu, przemierzać
będą wyznaczoną trasę. O końcowej klasyfikacji (jedna zwycięska Drużyna) decyduje czas
oraz punktacja za wykonanie zadań. Liczą się: szybkość, wiedza, kojarzenie faktów i praca
zespołowa.
Poruszanie się Drużyn
Uczestnicy/uczestniczki Gry w trakcie jej trwania poruszają się wyłącznie pieszo. W
przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika/uczestniczkę Gry, złamania zasady fair
play, utrudniania Gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek na trasie Gry, Organizator
ma prawo odebrania Drużynie karty i wykluczenia jej z Gry.
Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem należy zwrócić uwagę na
zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń opiekuna Drużyny.

§ 3. Zgłoszenie
Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie Drużyny za pośrednictwem Formularza online
dostępnego od dnia 19.05.2021 r. (środa) na stronie internetowej www.zfr.org.pl.
Ostateczny termin zgłoszenia: najpóźniej do dnia 26.05.2021 r. (czwartek).
Drużyna ma obowiązek nadać sobie nazwę, którą będzie posługiwać się w czasie Gry.
Drużyna wybiera swój motyw przewodni (zwierzę, rzecz etc.), który będzie znajdować się na
identyfikatorze graczy z danej Drużyny.
O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Drużyn.
Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu do Gry telefonicznie i mailowo.
W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, a także w zakresie interpretacji Regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
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W przypadku większej ilości zgłoszeń niż 10 Drużyn, Organizator przewiduje utworzenie listy
rezerwowej. Drużyny z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Grze w przypadku
rezygnacji Drużyn zakwalifikowanych w pierwszej kolejności.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców
O miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte punkty (poprawne odpowiedzi) przez
poszczególne Drużyny oraz czas przejścia całej gry.
W kwestiach spornych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
Wręczenie upominków graczom nastąpi na mecie Gry. Informacja o zwycięskiej
Drużynie znajdzie się na Facebooku i stronie internetowej Żywieckiej Fundacji Rozwoju
wieczorem tego samego dnia.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju i na
stronie www.zfr.org.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
a także w zakresie interpretacji tego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych
przyczyn.

KLAUZULE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
W związku z przystąpieniem do projektu „ZAPRASZAMY DO ZABŁOCIA - ZAPALAMY DO
DZIAŁANIA” przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
2. Zostały wyznaczone osoby do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Zarząd
Województwa Śląskiego, (inspektor ochrony danych) adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów w celu obsługi ww.
projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:
·

udzielenia wsparcia

·

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków

·

monitoringu

·

ewaluacji
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·

kontroli

·

audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje

·

sprawozdawczości

·

rozliczenia projektu

·

odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania

·

zachowania trwałości projektu

·

archiwizacji

·

badań i analiz.

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny
ciążący na administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g
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 – dalej: RODO), wynikający z:
a.

art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;

b.

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt, tj. Żywieckiej Fundacji Rozwoju ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec.
6. Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym,
upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których
mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji
Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta,
ministrowi
właściwemu
do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom systemów
informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141
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Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz
krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
8. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo
odmówić usunięcia moich danych osobowych.
10. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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