
REGULAMIN GRY TERENOWEJ „W BIAŁO-CZERWONE GRAMY” 

2-3 maja 2021 r. 

 

1. Organizatorem gry jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 

Garwolin. 

2. Celem gry jest: 

• upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi RP 

• popularyzacja wiedzy o historii Polski 

• budowanie postaw patriotycznych 

• zachęcenie do uczestnictwa w kulturze i aktywnego spędzania czasu. 

3. Gra przeznaczona jest dla wszystkich – bez względu na wiek. Dzieci mogą uczestniczyć w grze 

tylko pod opieką dorosłych.  

4. W grze można wziąć udział indywidualnie, w parach lub w grupach.  

5. Uczestnicy mają do wyboru dwie trasy – krótszą i dłuższą. Start trasy krótszej znajduje się przy 

budynku Urzędu Miasta w Garwolinie (ul. Staszica 15), start trasy dłuższej – w Parku Ptasie 

Trele (al. Legionów). 

6. Każda trasa ma 11 przystanków. Na każdym przystanku uczestnicy muszą rozwiązać zadanie 

konkursowe oraz zagadkę dotyczącą lokalizacji kolejnego zadania. 

7. Rozwiązanie wszystkich 11 zadań stworzy hasło konkursowe. 

8. Hasło konkursowe należy przesłać na adres promocja@csik.garwolin.pl do 3 maja do godz. 

23:59. W treści maila należy podać imiona i nazwiska uczestników. 

9. Spośród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi organizator rozlosuje nagrody. 

10. Przesłanie zgłoszenia z hasłem konkursowym jest jednoznaczne z akceptacją zasad niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

gry. 

11. Uczestnicy gry mogę przesłać Organizatorowi swoje zdjęcie wykonane podczas gry. Przesłanie 

zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku. Zdjęcia zostaną 

umieszczone na stronie internetowej www.csik.garwolin.pl, profilach CSiK w mediach 

społecznościowych oraz przesłane mediom lokalnym.  

12. Uczestnicy gry biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zaistniałe wypadki losowe. 

13. Każdy z zawodników biorących udział w grze jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

ruchu drogowego lub innych przepisów regulujących poruszanie się i bezpieczeństwo na 

wybranej przez siebie trasie oraz do przestrzegania aktualnych zaleceń, nakazów i zakazów 

związanych z epidemią COVID-19 opublikowanych na stronie www.gov.pl/koronawirus. 

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

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

16. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, z 

siedzibą w Garwolinie, ul. Nadwodna 1. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: 

sekretariat@csik.garwolin.pl II. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w grze, publikacja danych zwycięzców, 

udostępnienie informacji mediom. III. Podanie danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o nagrody. IV. Kategorie 

przetwarzanych danych: imię i nazwisko. V. Czas przetwarzania danych. Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji 

zawodów i po ich zakończeniu. VI. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom Administratora w 
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zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Wyniki zawierające 

podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej CSiK oraz w serwisie 

Facebook. VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego 


