
 
REGULAMIN DZIENNIKARSKIEJ GRY MIEJSKIEJ 

WIEŚCI I PLOTKI STARGARDZKIE 

 

§ 1. ORGANIZATOR i PARTNERZY/PATRONI GRY  

1. Organizatorem Gry Miejskiej jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zwane 

dalej Organizatorem.  

2. Gra realizowana jest na terenie miasta Stargard.  

 

§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE  

1. W Grze może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna.  

3. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Grze osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich, za 

pośrednictwem opiekuna prawnego. Każdy z Uczestników zobowiązany jest podać swoje imię, 

nazwisko oraz numer telefonu.  

4. Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.  

5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.  

6. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności. Należy zachować odpowiedni dystans pomiędzy innymi osobami – 

minimum 1,5 m oraz zasłonić usta i nos. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania 

Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia 

społecznego.  

7. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.  

 

§ 3. ZASADY GRY  

1. Gra rozpocznie się w środę, 12 maja 2021 r. o godzinie 14:00 i zakończy tego samego dnia o 

godzinie 17:00. Zgłoszenia do gry będą przyjmowane w godzinach 14:00-16:00. 

2. Gracz, by wziąć udział w Grze, powinien zgłosić taką chęć (między godz. 14:00 a 16:00) w 

punkcie startowym w parku Bolesława Chrobrego przy wystawie planszowej, a następnie 

przystąpić do wykonywania zadań na poszczególnych punktach.  

3. Gra polega na tym, że Gracze kierują się do wyznaczonych przez Organizatora miejsc 

(zwanych dalej Punktami) i poszukując w nich wskazówek kierujących do następnego punktu.  

4. Gra rozpoczyna się o godz. 14:00 w parku Bolesława Chrobrego przy wystawie planszowej. 

Gracze zostaną wprowadzeni do Gry po czym każdy otrzyma pierwsze zadanie i wskazówkę do 

następnego Punktu.  

5. Gracze wyruszają z Punktu startowego od razu po dokonaniu zapisu. O kolejności startu drużyn 

decyduje kolejność zgłoszeń do gry.  

 

§ 4. WARUNKI UKOŃCZENIA GRY  

1. Warunkiem ukończenia odwiedzenie wszystkich Punktów i wykonanie wszystkich zadań.  

2. Nie ma znaczenia czas, w jakim Gracze ukończą grę, jeżeli uda jej się to do godziny 17:00.  

3. Gracz zostanie zdyskwalifikowany jeśli nie ukończy gry do godz. 17:00.  

4. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Drużyny jest ostateczna.  

 

§ 5. NAGRODY  

1. Drużyny, które odwiedzą wszystkie Punkty i dotrą do ostatniego Punktu, otrzymają upominki 

ufundowane przez Organizatora.  

2. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagród w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.  

 

 

 

 



§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora MAH przy Rynku 

Staromiejskim 2-4 w Stargardzie oraz na stronie http://muzeum-stargard.pl/pl/edukacja/dzien-

pionierow-stargardu/dps-2021/Gra-miejska-Wiesci-i-plotki-stargardzkie_881  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także 

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DZIENNIKARSKA GRA MIEJSKA 

WIEŚCI I PLOTKI STARGARDZKIE 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w 

Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard, tel. 91 577 25 56, tel./fax 91 578 38 35,  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w 

Stargardzie: Grzegorz Grenda, email: iodgrzegorzgrenda@gmail.com,  

3) Zakres danych podlegających przetwarzaniu:  

- wizerunku  

- imienia i nazwiska  

- numeru telefonu  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na mocy zawartych 

umów powierzenia z administratorem (podmioty świadczące usługę obsługi systemów i 

oprogramowania informatycznego) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).  

5) Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji gry miejskiej „Wieści i plotki stargardzkie”. Po 

tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres 

wynikający z przepisów prawa i statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Przysługujące prawa:  

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w 

przepisach RODO.  

9) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

11) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania 

danych Muzeum Archeologiczno-Historyczne nie może przyjąć zgłoszenia do gry. 


