
REGULAMIN GRY TERENOWEJ „AUGUSTÓW PO ZMROKU - GRA TERENOWA DLA 
DOROSŁYCH” 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE 
1. Gra odbędzie się dnia 15 czerwca 2019 r. Start o godzinie 21.00 z Muzeum Kanału 
Augustowskiego, ul. 29 Listopada 5a w Augustowie. Planowany koniec około  godz. 03.00. 
2. Gra organizowana jest przez Muzeum Ziemi Augustowskiej - Augustowskie Placówki 
Kultury. 
3. Przebieg gry odbędzie się na terenie miasta Augustów. Trasa pokonywana będzie przez 
uczestników pieszo. Długość trasy ok. 3,8 km. 
4. Gra jest otwarta dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia. Udział można wziąć 
pojedynczo lub w grupach do maksymalnie 4 osób. 
5. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zwycięzców. Na miejscu będzie możliwe zakupienie 
posiłków oraz napojów w przygotowanym bufecie. Wskazane jest dysponowanie gotówką. 
6. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i ryzyko.  Udział w grze jest 
bezpłatny. 
7. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
8. Organizator gry nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
II.1. Cel gry 
Celem gry jest upowszechnianie w sposób aktywny wiedzy historycznej,  w zakresie 
społeczno-obyczajowym w realiach Polski przedwojennej.  Zadaniem uczestnika jest 
odnalezienie tajemniczego miejsca, położonego na terenie Augustowa, w którym rozegra się 
główna część gry terenowej. Aby dotrzeć do celu, należy kierować się wskazówkami, które 
uczestnicy gry otrzymają na kartach w 7 punktach na trasie od osób obsługujących punkty. 
II. 2. Uczestnictwo 
1. Zgłoszenia uczestników dokonywane są drogą mailową na adres: 
gra.terenowa@apk.home.pl 
 lub osobiście w godzinach pracy Miejskiego Domu Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9 
oraz telefonicznie 87 643 36 59, do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 10.00. 
2. Zgłaszając uczestnika, drużynę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zał. 1, zał. 2 , zał. 
3 do regulaminu. 
3. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej, zobowiązani są 
dostarczyć oryginały dokumentów Organizatorowi najpóźniej na pół godziny przed startem. 
Wskazane jest dostarczenie zgłoszenia  Organizatorowi do dnia 13 czerwca do 10.00. 
4. Maksymalna liczba uczestników gry wynosi 50 osób (dotyczy ogółem liczby osób 
startujących, nie drużyn). 
5. Mile widziany strój z epoki (lata dwudzieste XX w.). Najciekawsza kreacja zostanie 
nagrodzona. 
II.3. Przebieg gry 
1. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 15 minut przed 
planowanym rozpoczęciem gry. 
2. Uczestnicy startują z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu gry 
terenowej przez Organizatorów. 
3. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania: 
a) co najmniej jednego telefonu komórkowego 



b) co najmniej jednego przyrządu do pisania (ołówek, długopis, pióro itp.). 
4. W punktach kontrolnych uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania, co robić dalej. 
5. Na przebycie trasy uczestnicy mają określony w karcie czas. Po przekroczeniu w/w czasu 
uczestnik, drużyna zostaje zdyskwalifikowana. 
6. Uczestnicy poruszają się pieszo. 
7. Drużyny muszą pokonać całą trasę razem, bez rozdzielania się. 
8. Po przybyciu na metę (odnalezienie poszukiwanego miejsca) należy podać obsłudze hasło, 
które wyniknie  z kart. Brak hasła zdyskwalifikuje do uczestniczenia w kolejnym etapie gry. 
10. W razie zdobycia przez dwoje lub więcej uczestników/ drużyn tej samej liczby punktów o 
kolejności końcowej decyduje dodatkowa rozgrywka między tymi uczestnikami. 
11. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom w czasie 15 minut od 
ogłoszenia wyników. 
12. Zwycięzcą gry może być pojedyncza osoba lub grupa. 
III. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn. 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora. 
 

  



Załącznik nr 1 
 

Klauzula informacyjna dla uczestnika  gry terenowej dla dorosłych - „Augustów po zmroku” 
15 czerwca 2019 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z 
siedzibą 
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, 
apk.mdk.augustow@poczta.fm 
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za 
pomocą 
adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji gry terenowej dla 
dorosłych        
- „Augustów po zmroku” zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A 
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook 
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego 
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA 
4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl 
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych 
danych na 
podstawie przepisów prawa. 
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu 
na 
Portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl 
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich 
sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w 
grze terenowej dla dorosłych „Augustów po zmroku” . 
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznego profilowaniu. Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, 
czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam zgodę 
 

 
……………………..………………………………………………….. 

data i czytelny podpis   



Załącznik nr 2 
Karta zgłoszenia indywidualnie 

 „Augustów po zmroku”- gra terenowa dla dorosłych 
15 czerwca 2019 r. 

 
Imię i 
nazwisko....................................................................................................................................... 
 
Wiek…...............Adres…............................................................................................................... 
 
telefon*…...........................................................Email:................................................................ 
 
akceptuję warunki regulaminu** 
 
 
 
Podpis.................................................... 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27kwietnia 2016 r. (dalej jako "RODO") informujemy, że: Z wydarzeń organizowanych przez 
Augustowskie Placówki Kultury sporządzane są fotorelacje, a zdjęcia mogą być publikowane 
na naszej stronie internetowej www.apk.augustow.pl oraz na naszym Facebooku. Mogą tez 
być przekazywane mediom jako relacje z wydarzeń. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO 
oraz art. 81 ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych. 
 
*należy podać numer, na który Organizator będzie mógł skontaktować się z uczestnikiem w 
tracie gry. 
** należy zaznaczyć w kratce, ponieważ zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu. 
 

 

  

 



Załącznik nr 3 
 

Karta drużyny 
 „Augustów po zmroku”- gra terenowa dla dorosłych 

15 czerwca 2019 r. 
 

 
nr. telefnu* …..............................................Adres email.............................................................. 
 
 

L.p. Imię i nazwisko wiek 

1.Lider  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

 
akceptuję warunki regulaminu** 
 
Oświadczam, że wszyscy członkowie mojej drużyny wypełnili karty zgłoszeniowe, a 
opiekunowie niepełnoletnich uczestników podpisali zgodę na ich uczestnictwo w grze. 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27kwietnia 2016 r. (dalej jako "RODO") informujemy, że: Z wydarzeń organizowanych przez 
Augustowskie Placówki Kultury sporządzane są fotorelacje, a zdjęcia mogą być publikowane 
na naszej stronie internetowej www.apk.augustow.pl oraz na naszym Facebooku. Mogą tez 
być przekazywane mediom jako relacje z wydarzeń. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO 
oraz art. 81 ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych. 
 
 * należy podać numer, na który Organizator będzie mógł skontaktować się z uczestnikiem w 
trakcie gry. 
** należy zaznaczyć w kratce, ponieważ zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu 

 
…...……………………………………… 

Data i podpis Lidera drużyny 

 


