
 

REGULAMIN 

Gry miejskiej Pt,, PODRÓŻ ZA JEDNĄ KSIĄŻKĘ” 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1. Organizator 
 

1. Organizatorem Gry miejskiej jest Mediateka – filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kielcach (zwana dalej Organizatorem). 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie punktów z zadaniami i zagadkami 

związanymi z tematem przewodnim Gry na terenie Centrum Komunikacyjnego 

w Kielcach (budynek zmodernizowanego dworca PKS) i Mediateki oraz wszystkie inne 

czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu  

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

 
1. Przyjmowane są zgłoszenia drużyn liczących od dwóch do czterech osób.  

2. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. 

3. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za 

ich bezpieczeństwo w trakcie gry. 

4. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich 

uczestniczących w Grze, a także opieki medycznej na trasie Gry. 

5. Osoba dorosła/pełnoletnia z każdej drużyny będzie ją reprezentowała podczas 

weryfikowania zadań na końcowej stacji Gry. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Gra skierowana jest do osób w przedziale wiekowym 6 - 11 lat. 

 

 

§ 3. Zasady Gry 
 

1. Gra miejska odbywa się 05 września 2020 r. w Centrum Komunikacyjnym w Kielcach w 

godzinach 11.00 – 13.00 i stanowi formę zabawy w przestrzeni dworcowej. 

2. Celem gry jest popularyzacja czytelnictwa oraz pobudzanie kreatywności 

i zaangażowania uczestników, a dodatkowo upowszechnienie informacji o otwarciu 

kolejnej  filii MBP która mieścić się będzie w nowym Centrum Komunikacyjnym. 

3. Uczestników gry należy zgłaszać do dnia 3.09.2020 r. (czwartek) do godz. 12:00. 

4. Zgłaszać można swój udział telefonicznie pod nr 41 331 66 46, mailowo 

filia10@mbp.kielce.pl  lub osobiście w siedzibie filii nr 10 na ul. Konopnickiej 5.  

5. Zgłoszenie powinno zawierać: Imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu, tel. 

kontaktowy i adres mailowy. 

6. Gra będzie polegała na poruszaniu się po przestrzeni Centrum Komunikacyjnego  

i dotarciu do punktów oznaczonych na mapie, a następnie wykonaniu kilku zadań 

konkursowych. 

7. Każdy Zespół przed rozpoczęciem Gry otrzyma instrukcję oraz mapkę, według której 

będzie się poruszać. 

8. Zadania związane będę ze znajomością literatury dla dzieci i młodzieży i najbardziej 

znanymi postaciami z książek. 

9. Każda drużyna otrzyma nagrodę. Nagroda zostanie wręczona w dniu odbycia Gry 

miejskiej po jej zakończeniu. 

10. Udział w grze jest bezpłatny. 

11. Regulamin Gry oraz termin jej rozpoczęcia dostępny jest na stronie organizatora:  

www.mbp.kielce.pl 

 

mailto:filia10@mbp.kielce.pl
http://www.mbp.kielce.pl/


 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. Udział w Grze jest jednoznaczny z pełną akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. 

2. W przypadku naruszenia przez Zespół lub któregokolwiek z jego członków 

postanowień niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym 

Zespołom, Organizatorzy mają prawo wykluczyć go z Gry. Decyzja Organizatorów 

w tej kwestii jest ostateczna.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy regulamin 

obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie Organizatorów. Dalsze 

uczestnictwo w Grze, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na 

dokonaną zmianę Regulaminu.  

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – udział w Grze jest jednoznaczny ze zgodą na 

wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora, co oznacza, że Uczestnik 

udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 

lub filmów z  wizerunkiem Uczestnika bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania.  

5. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Kielcach z siedzibą ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce. Zgoda na wykorzystanie 

wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć lub filmów, 

za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym ze statutową 

działalnością prowadzoną przez Organizatora.  Statut Organizatora jest dostępny na 

stronie. 

6. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry 

z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani na stronie internetowej 

biblioteki:  www.mbp.kielce.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


