
 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI 

DZIECI SZANSA WARSZAWA TARGÓWEK 

W RAMACH WSPÓŁRPACY PRZY PROJEKCIE „PARTNERSTWO TĄ SZANSĄ” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do gry multimedialnej (dalej jako „Gra”), której 

organizatorem jest Odział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa 

Warszawa Targówek w skrócie zwanym „Ta Szansa” z siedzibą w Warszawie 03-549, przy ul. 

Radzymińskiej 111a/113, (dalej jako „Organizator”). 

1.2. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę ̨organizacji Gry Multimedialnej i 
określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

1.3. Gra jest częścią projektu pn. „Partnerstwo Tą Szansą”, współfinasowanego ze środków m.st. 

Warszawy. 

1.4. Podczas Gry Miejskiej każdy uczestnik musi posiadać ́telefon komórkowy z systemem operacyjnym 

Android lub komputer z dostępem do Internetu. Opcjonalnie Organizator zaleca wykorzystanie 

słuchawek. 

1.5. W grze mogą brać osoby lub zespoły, które wcześniej zgłosiły swój udział poprzez 

zarejestrowanie się w aplikacji Geogames. 

1.6. W grze mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, przy czym osoby do ukończenia 18 roku życia 

powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.   

1.7. Udział w grze jest bezpłatny. 

1.8. Rejestracji osób niepełnoletnich dokonują ich opiekunowie prawni. 

1.9. Osoby dorosłe jako opiekunowie, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników gry, 

pozostających pod ich opieką. 

1.10. Organizator dołożył wszelkich starań, aby przeprowadzenie gry odbywało się z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za 

zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające. 

1.11. Po zarejestrowaniu uczestnicy zyskują dostęp do aplikacji gry. 

1.12. Istnieje możliwość startu indywidualnego i grupowego. W przypadku startu grupowego 

uczestnicy wybierają swojego kapitana, który rejestruje zespół w aplikacji.   

1.13. Przystąpienie do gry jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych   

w postaci imienia, nazwiska, wieku i wizerunku na stronie www organizatora oraz w mediach: 

Internecie, prasie, telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek utrwalony w formie zdjęć lub filmów będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informowania i promocji działań organizowanych przez 



 

Odział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek w 

skrócie „Ta Szansa”. Znam swoje prawo do wycofania zgody w każdym czasie. 

1.14. Wpisując się na listę uczestników podczas rejestracji, uczestnik oświadcza, że zapoznał się 

i akceptuje niniejszy regulamin. 

 
2. Czas trwania gry 

2.1. Gra będzie odbywała się ̨od dnia 19.12.2020 r. (data rozpoczęcia gry) do dnia 27.12.2019 do 
(data zakończenia gry) na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.  

 

3. Komisja Gry 

3.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry, a w szczególności w celu dokonania 

wyboru zwycięzców Gry, Organizator powoła Komisję Gry. W skład Komisji Gry wejdą ̨ osoby 

oddelegowane przez Organizatora. 

 

4. Szczegółowe zasady gry 

4.1. Gra jest dostępna w dwóch wersjach. 

4.1.1. Geolokacyjnej gry miejskiej udostępnionej przez aplikację Geogames, w której gracz/drużyna 

fizycznie przemieszcza się w przestrzeni miejskiej wykonując zadania udostępnione w 

aplikacji. 

4.1.1.1. Gra rozpoczyna się w Warszawie na skrzyżowaniu ul. Teofila Piecyka i ul. 

Deszczowej. 

4.1.1.2. W trakcie gry uczestnicy poruszają się pieszo lub dowolnym środkiem transportu.   

4.1.2. Internetowej gry stacjonarnej, w której gracz/drużyna wykonują zadania udostępnione na 

stronie http://www.geogames.p/play. 

4.2. Celem gry jest wykonanie wszystkich zadań obowiązkowych w jak najkrótszym czasie. 

4.3. Kolejność realizacji zadań wynika ze scenariusza gry. 

5. Nagrody 

5.1. Organizator zapewnia nagrody w dwóch kategoriach.  

5.1.1.  Trzem zespołom, które w najkrótszym czasie ukończą największą liczbę zadań w wersji 

geolokacyjnej. 

5.1.2. Trzem zespołom, które w najkrótszym czasie ukończą największą liczbę zadań w wersji 

stacjonarnej. 

5.2. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Wraz z odbiorem nagrody koniecznym jest podanie następujących 

danych: imię,̨ nazwisko, data urodzenia.  

5.3. Organizator przewiduje przyznawanie nagród pocieszenia.  

5.4. Nagrody pocieszenia będą wydawane uczestnikom według kolejności przejścia gry. Ich ilość jest 

ograniczona.  

5.5. Nagroda zostanie przekazana podczas rozstrzygnięcia konkursu, w miejscu i terminie 

wskazanych przez Organizatora.  

 

6. Dane osobowe 

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odział Terenowy Towarzystwa Rozwijania 

Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek (dalej Ta Szansa lub „Administrator”) z siedzibą w 

Warszawie (03-549), przy ul. Radzymińskiej 111a/113. 



 

6.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się Zarządem stowarzyszenia- 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: zarzad@taszansa.pl bądź listownie pisząc na adres 

korespondencyjny Ta Szansa z dopiskiem „Dane osobowe”. 

6.3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie: 

• zawartej umowy, 

• obowiązujących przepisów, 

• udzielonej zgody. 

6.4. Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celach: 

• oznaczonych i zgodnych z prawem, 

• realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych, 

• w pozostałych przypadkach wyłącznie zgodnie z przekazaną przez Panią/Pana zgodą. 

6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego 

zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa. 

6.6. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych, hostingu, IT czy 

prowadzącym zajęcia. 

6.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, uzupełnienia – jeśli dane są niekompletne bądź niewłaściwe, 

a także w określonych przypadkach – do ich usunięcia. 

6.8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).  

6.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis prawa 

bądź zawierana umowa.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

6.11. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) nie stanowią rozpowszechniania 

wizerunku, mogą być publikowane na stronach internetowych Ta Szansa lub przekazywane 

mediom.  

6.12. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Ta Szansa, a 

zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, mogą być 

publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą 

uczestników lub ich opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. 

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Za złamanie, któregoś z punktów regulaminu, organizatorzy mogą zdyskwalifikować zespół.  

7.2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora.  

7.3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów wydawanych przez 

Organizatora. 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych 

przyczyn.  



 

 

 

 


