
Regulamin gry terenowej "Na szlaku historii – gmina Żarów"

1. Gra  "Na  szlaku  historii"  jest  grą  terenową  o  charakterze  naukowym,
upowszechniającą wiedzę z zakresu historii, architektury i archeologii. 

2.  Organizatorem  gry  jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Żarowie  oraz
Żarowska Izba Historyczna. 

3.  Gra terenowa  odbywa  się  na  terenie  gminy  Żarów w jej  administracyjnych
granicach.

4. Gra odbywa się w dniach od 1 maja do 16 maja 2021 roku.

5. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

7. Zasady gry:

a) dla uczestników gry przygotowany został zestaw 11 pytań wydrukowanych na
specjalnym arkuszu zadań i odpowiedzi,

b)  w  przypadku  pytań  nr  1  –  9  celem  uczestników  gry  jest  odnalezienie
odpowiednich  miejsc,  budowli  lub  obiektów,  odczytanie  zawartych  na  nich
napisów lub znaków oraz udzielenie prawidłowej odpowiedźi na zadane pytanie, 

c) arkusze zadań i  odpowiedzi  oraz formularz RODO, zostaną opublikowane na
stronach internetowych Organizatorów w czwartek, 29 kwietnia o godzinie 12.00.
Wydrukowane  arkusze  zadań  i  odpowiedzi  można  pobrać  również  w  siedzibie
Gminnego Centrum Kultury  i  Sportu  w Żarowie,  ul.  Piastowska  10a  od dnia  29
kwietnia, godz. 12:00, 

d) nie obowiązuje limit wieku dla uczestników gry,

f)  w  grze  mogą  wziąć  udział  osoby  indywidualne  oraz  rodziny  bez  limitu
osobowego,

g) grę można rozpocząć w dowolnej chwili z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

8. Nagrody:

a) prawidłowo wypełnione arkusze zadań i odpowiedzi oraz formularz RODO 
należy złożyć w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w Żarowie, 
ul. Piastowska 10a do dnia 17 maja, godz. 15:30,

b) nagrody zostaną wręczone dla 50 pierwszych uczestników gry, którzy złożą 



prawidłowo wypełnione arkusze zadań i odpowiedzi wraz z formularzem RODO. 
Rodzina jest tutaj rozpatrywana jadnostkowo jako 1 uczestnik gry,

c) nagrody przydzielone zostaną w formule: 1 zestaw gadżetów – 1 osoba 
indywidualna oraz 1 zestaw gadżetów – rodzina. 

9. Arkusz zadań i odpowiedzi jest nieważna, jeśli: 

a) został oddany po terminie wyznaczonym w pkt. 8a powyżej, 

b) jest wypełniony w sposób nieczytelny,

c) nie zostały uzupełnione wszystkie pola z odpowiedziami lub zostały one 
uzupełnione błędnie,

d) nie został podpisany w sposób czytelny,

e) nie zostały na nim podane dane kontaktowe (nr tel. lub email) lub zostały 
wpisane w sposób nieczytelny.

10. Podczas całego trwania gry, dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką 
pełnoletnich opiekunów. 

11. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone 
przez dzieci w trakcie gry.
 
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie 
realizowania gry. 

13. Decyzje komisji oceniającej karty odpowiedzi są nieodwołalne. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

15 Biorąc udział w grze, uczestnicy lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż 
zapoznali się z regulaminem i go akceptują. 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wyników
gry terenowej „Na szlaku historii – gmina Żarów”

              

Imię i nazwisko osoby wyrażającej
zgodę

Data i miejsce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w wyżej wymienionym celu

Podpis osoby wyrażającej zgodę


