Regulamin Polsko – Słowackiej Gry Miejskiej - DZIEDZICTWO OBOK MNIE
A. Postanowienia ogólne.
1. Gra miejska "Polsko – Słowacka Gra Miejska" (dalej „Gra Miejska”) organizowana jest przez
Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój z siedzibą w Piwnicznej – Zdroju ul. Rynek 20.
2. Gra Miejska jest realizowana w ramach projektu „Dziedzictwo obok mnie – ochrona i promocja
Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko – Słowackiego” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Program
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
3. Koordynatorem Gry Miejskiej jest pani Monika Dziedzina.
4. W Grze Miejskiej mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry Miejskiej, spokrewnionych z małżonkiem,
wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą
w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
c) osoby wymienione powyżej mogą przejść trasę gry jako uczestnicy, bez prawa do nagród
głównych (nagrody za I, II, III miejsce).
5. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania
się z zasadami Gry Miejskiej określonymi w Regulaminie.
6. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.
7. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wypełnienie przed startem karty zgłoszeniowej oraz okazanie
dowodu tożsamości celem stwierdzenia pełnoletniości. W przypadku osób niepełnoletnich: dzieci i
młodzież w wieku do lat 18 mogą brać udział w Grze Miejskiej tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
rodzica/opiekuna, lub za zgodą rodziców/opiekunów pod nadzorem osoby pełnoletniej.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami Gry Miejskiej.
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B. Czas trwania Imprezy.
1. Gra Miejska zostanie przeprowadzona w niedzielę 8 października 2017 r. w godz. 14:00 – 18.00 na
terenie miasta Piwniczna – Zdrój oraz Hraniczne.
2. W razie deszczu lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, Gra Miejska zostanie
przeniesiona na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator, który niezwłocznie
poinformuje o nowym terminie, oraz poda przyczyny zmiany.

C. Komisja Gry Miejskiej.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w celu dokonania
wyboru zwycięzców Gry Miejskiej, Organizator powoła trzyosobową komisję Gry Miejskiej.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Imprezy.
1. Gra będzie posiadała dwa rodzaje tras:
a) Trasa piesza – odcinek około 7 km.
b) Trasa rowerowa – odcinek około 9 km.
2. Zespół podczas dokonywania zgłoszenia określa wybór trasy. Wybranej trasy nie można zmienić w
trakcie Gry Miejskiej.
3. Tematem przewodnim Gry Miejskiej będzie Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko – Słowackiego
ukazany jako droga kupców którzy podróżując odkrywają piękno okolic przygranicznych, starając
się jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu. Aby tego dokonać, gracze muszą przejść całą
trasę, wykonać wszystkie zadania oraz zdobyć rekwizyty niezbędne do zakończenia Gry Miejskiej.
Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom przed rozpoczęciem zabawy.
4. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy lubią dobrą zabawę i ruch na
świeżym powietrzu.
5. Ilość uczestników:
a) Trasa piesza – 20 zespołów.
b) Trasa rowerowa – 10 zespołów.
c) O możliwości udziału decyduje czas zgłoszenia.
d) Organizator może wyrazić zgodę na udział większej ilości zespołów, jego decyzja jest decyzją
ostateczną.
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6. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, którym umożliwia to stan zdrowia.
7. Uczestnicy grają w Zespołach 1-5 osobowych. Warunkiem udziału w Grze Miejskiej jest rejestracja
Zespołu.
8. Osoby niepełnoletnie:
a) poniżej 5 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodziców bądź ich prawnego
opiekuna.
b) powyżej 5 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców bądź ich
prawnego opiekuna, pod opieką osoby dorosłej.
9. Podczas Gry Miejskiej każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego
może otrzymywać informacje od Organizatorów. Numer tego telefonu Zespół musi podać
Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Grze Miejskiej.
10. Zgłoszenia do Gry Miejskiej przyjmowane będą od momentu ukazania się informacji o grze do 8
października 2017 do godziny 14:00. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko
uczestników, wiek, numer telefonu komórkowego przynajmniej jednego członka Zespołu.
11. Każdy Zespół po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry Miejskiej otrzyma
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry Miejskiej.
12. Gra Miejska rozpocznie się 8 października 2017 r. o godz. 14.00 na płycie rynku w Piwnicznej –
Zdroju (przed siedziba Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój).
13. Na starcie Gry Miejskiej, każdy uczestnik otrzyma „pakiet gracza”, zawierający wskazówki, oraz
Kartę Gracza.
14. Uczestnicy Gry Miejskiej w trakcie jej trwania muszą się poruszać: na trasie pieszej - wyłącznie
pieszo, na trasie rowerowej – przy użyciu roweru. Złamanie tej zasady przez członka Zespołu
oznacza wykluczenie całego Zespołu z Gry Miejskiej.
15. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem. W każdym punkcie Gry Miejskiej liczba graczy w
Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy zgłoszoną w formularzu rejestracyjnym. W razie
niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani.
16. Gra kończy się 8 października 2017 r. o godz. 18.00 nad Popradem (pole namiotowe ul. Targowa). O
tej godzinie Zespoły zobowiązane są stawić się na finale Gry Miejskiej.
17. Podczas Gry Miejskiej Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i wskazówki. Za
zaliczenie poszczególnych Punktów Kontrolnych, Zespół otrzyma kupiecką adnotację. Wygrywa
Zespół, który zdobędzie wszystkie adnotacje oraz jako pierwszy dotrze do celu.
18. O kolejności wykonywania zadań w Punktach Gry Miejskiej decyduje kolejność przybycia Zespołu
na dany Punkt Kontrolny.
19. Na całej trasie Gry Miejskiej rozmieszczone będą „Foto-Punkty”, będą to miejsca przy których
uczestnicy muszą zrobić sobie zdjęcie zgodnie z opisem. Foto-Punkty ułatwiają przejście trasy, są
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wskazówkami. Zdjęcia potwierdzające obecność na punkcie będą weryfikowane po dotarciu na
ostatni punkt trasy. Brak zdjęcia z punktów trasy jest jednoznaczny z rezygnacją z nagród głównych.
20. Konkurs na zdjęcie z „Foto-Punktu”. Uczestnicy Gry Miejskiej mogą wziąć udział w dodatkowym
konkursie na najlepsze zdjęcie z punktu trasy gry. Wystarczy w momencie weryfikacji zdjęcia
przekazać je Organizatorowi. Przekazanie zdjęcia Organizatorowi jest równoznaczne ze zgodą na
jego publikację, we wszelkich opracowaniach dotyczących Gry Miejskiej 2017 zarówno w formie
drukowanej jak i elektronicznej; na stronach internetowych Organizatora, FB Gry Miejskiej, w prasie
lokalnej, ulotkach promocyjnych, i innych.
21. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Miejskiej lub Zespół niniejszego regulaminu,
złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym
momencie Gry Miejskiej Organizatorzy mają prawo odebrania członkom Zespołu Karty Gry
Miejskiej i wykluczenia ich z Gry Miejskiej. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
22. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności.
23. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze Miejskiej członkowie Zespołu (uczestnicy) wyrażają zgodę
na:
 wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia Gry Miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
24. Odbierając Kartę Gracza, uczestnik zgadza się na warunki Gry Miejskiej i potwierdza, że zapoznał
się z jej regulaminem.
E. Nagrody.
1. Nagrody:
a) Trasa piesza – nagrody rzeczowe za zajęcia miejsc I, II, III; dla każdego uczestnika tej trasy
przewidziany jest drobny upominek.
b) Trasa rowerowa – nagrody rzeczowe za zajęcia miejsc I, II, III; dla każdego uczestnika tej trasy
przewidziany jest drobny upominek.
c) „Foto-Punkt” – za najlepsze zdjęcie wybrane przez Komisje Gry Miejskiej Zespół otrzyma
specjalną nagrodę rzeczową.
2. Nagrodę główną otrzyma Zespół, który jako pierwszy dojdzie do celu oraz zaliczy wszystkie punkty
kontrolne trasy.
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3. Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 8 października 2017 r. około godz.
18:00 podczas finału Gry.
4. Wymagane jest osobiste odebranie nagrody przez wszystkich członków Zespołu. Brak jednego lub
więcej członków Zespołu nie wyklucza możliwości odbioru nagrody, fakt ten należy zgłosić
Organizatorowi jeszcze przed rozdaniem nagród.
5. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną
nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w pkt. 3 części E
Regulaminu albo w razie niespełnienia pozostałych warunków określonych w części E, prawo do
nagrody przepada.
7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały
im przyznane, są wykluczone.
F. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej Gry, każdy
Zespół otrzyma egzemplarz regulaminu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a
także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Grą Miejską należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na
piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7
(słownie: siedmiu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Grze Miejskiej, a w
każdym razie nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zakończenia Gry Miejskiej,
albo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli
została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Grą Miejską rozstrzyga Komisja Gry
Miejskiej. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy
Piwniczna – Zdrój ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna – Zdrój, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie
Gry Miejskiej”.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Gry Miejskiej spełnia warunki
określone w Regulaminie Gry Miejskiej. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie.
Niespełnienie warunków Gry Miejskiej lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia
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powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Gry Miejskiej z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak
również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry Miejskiej oraz wydania przyznanych
Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997
r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie
oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Gry Miejskiej,
wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych.
8. Zgłaszając udział w Grze Miejskiej i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry Miejskiej, lub jego rodzic
bądź opiekun prawny w przypadku osób małoletnich, podporządkowuje się postanowieniom
Regulaminu Gry Miejskiej i wyraża zgodę na jej treść.
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może
być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej oraz Euroregionem Tatry
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