Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku
Scenariusz gry miejskiej
„Niepodległości poszukiwanie … i po Lesku bieganie”
§1. Organizatorzy
Organizator oraz fundator nagród:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku.
§2. Zasięg i cele
1. Adresatem gry są osoby znające historię Leska i szukające aktywnej
rozrywki.
2. Celem gry jest upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości, uświadomienie znaczenia śladów przeszłości regionu oraz
kształtowanie postawy aktywnego życia.
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§3. Zasady gry
Gra zostanie przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) na terenie
miasta Leska.
Uczestnicy gry – zgłoszone zespoły składające się z 2-4 osób, z których
przynajmniej jedna jest pełnoletnia – muszą zapoznać się z niniejszym
regulaminem zamieszczonym na stronie biblioteki www.biblioteka.lesko.pl
Uczestnikiem gry mogą być zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie
powyżej 8 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w grze osoby niepełnoletniej
jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
Biblioteka nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich
uczestniczących w grze.
Dużym ułatwieniem dla uczestników gry będzie wcześniejsze zapoznanie się
z zabytkami Leska. Proponujemy literaturę dostępną w bibliotece lub
przejrzenie różnych stron internetowych.
Zadaniem uczestników gry jest:
 odgadnięcie zagadek – możliwość korzystania z internetu,
 ustalenie trasy tak, aby jak najszybciej ją pokonać,
 zrobienie zdjęcia w każdym odgadniętym punkcie – na każdym
zdjęciu musi być cała drużyna lub jedna osoba mniej.
Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia,
umożliwiającym udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób
uczestniczących w grze opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór
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sportowy (zwłaszcza buty), a także w razie niepogody o odpowiednie
akcesoria chroniące przed deszczem.
8. Każdy zespół otrzyma kartę drużyny potrzebną podczas podsumowania gry
oraz instrukcję gry.
9. Podczas gry każdy zespół musi posiadać telefon komórkowy lub aparat
fotograficzny do wykonywania zdjęć na trasie.
10.Jeśli jakieś pytanie okaże się trudne można go pominąć. Wówczas drużyna
otrzyma mniej punktów.
11.Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się wyłącznie pieszo.
W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika gry, złamania zasad
fair play, utrudniania gry innym graczom w dowolnym momencie gry
organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty i wykluczenia go z gry.
Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem należy zwrócić
uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności!
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§ 4. Wyłanianie zwycięzców
Gra rozpocznie się w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 10.30
w budynku biblioteki – Lesko, ul. Piłsudskiego 4.
Wcześniej do 4 czerwca 2018 r. drużyna musi dostarczyć do biblioteki:
a) drużynową kartę zgłoszenia (załącznik nr 2)
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry - załącznik nr 3 dla
każdej osoby dorosłej, załącznik nr 1 dla każdej osoby niepełnoletniej.
Gra skończy się do godziny 13.00. Do tej godziny zespoły muszą zakończyć
swą trasę i powrócić do biblioteki. Również w przypadku nieodgadnięcia
wszystkich zagadek zespoły muszą przybyć na metę gry.
Wygrywa zespół, który osiągnie największą liczbę punktów. Punkty można
otrzymać za szybkość pokonania trasy i odgadnięcie jak największej liczby
miejsc.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w bibliotece.

§ 5. Nagrody
1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz słodycze.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesku oraz na stronie internetowej biblioteki.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie
z ważnych przyczyn.
3. Poprzez zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na
określonych w regulaminie warunkach oraz na przetwarzanie przez
organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
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przeprowadzenia gry zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w Grze.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Gry Miejskiej
ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ
Lesko, 9 czerwca 2018 r.
..........................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
..........................................................................
(telefon kontaktowy)

Ja, niżej podpisany/a zapoznałem/am się z Regulaminem gry miejskiej
„Niepodległości poszukiwanie … i po Lesku bieganie”, akceptuję wszystkie
jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego
Dziecka .............................................................w ww grze.
(imię i nazwisko dziecka)

Równocześnie oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze.
Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Organizatora Gry,
wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego Dziecka, na zasadach, o których
mowa w Regulaminie.
Miejscowość ................................................., dnia .......................
.........................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Gry Miejskiej

KARTA ZGŁOSZENIA
Gra miejska – Lesko, 9 czerwca 2018 r.
Zespół w składzie – podać imię i nazwisko, rok urodzenia:
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
........................................................................................................................
(nazwa Zespołu)

....................................................................
(data i podpis zgłaszającego zespół)
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Gry Miejskiej

Oświadczenie każdego pełnoletniego uczestnika gry miejskiej
Lesko, 9 czerwca 2018 r.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z regulaminem gry miejskiej i wyrażam zgodę na wzięcie
udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z
późn. zm),
3) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska
na zdjęciach wykonanych w trakcie Gry do celów promocyjnych Organizatora,
4) z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach nie będę domagał/a się
wynagrodzenia.

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Lesku, ul. Piłsudskiego 4.
2. Mam prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

.....................................................................
(data i podpis)
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