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REGULAMIN GRY 

Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg – jeden sukces 

Rodzinna gra miejska przeprowadzona z okazji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, której 

celem jest przybliżenie wybitnych postaci związanych z województwem kujawsko-

pomorskim, w szczególności z Toruniem, które odniosły sukces w wielu dziedzinach. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem rodzinnej gry miejskiej jest Wojewódzka Biblioteka Kopernikańska – 

Książnica Kopernikańska w Toruniu, zwana dalej Organizatorem. 

2. Przez organizację gry rozumie się przeprowadzenie gry, w tym przygotowanie 

punktów kontrolnych na terenie miasta Toruń oraz wszystkie inne czynności 

zmierzające do prawidłowego przebiegu gry. 

3. Gra przeprowadzona zostanie 23 kwietnia 2022 r. w godz. 11.00-14.30. 

4. Gra skierowana jest do toruńskich rodzin z dziećmi do 13. roku życia. W jednej 

drużynie rodzinnej może uczestniczyć 2–6 osób. 

5. Udział w grze jest bezpłatny. 

6. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo 

członków uczestników gry. 

7. Uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących 

z epidemią Covid-19, w szczególności dotyczących realizacji obowiązku zakrywania 

nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego, a także zaleceń i wskazówek 

organizatorów w tym zakresie. 

8. Przystępując do gry, uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-

prawną na cały czas trwania gry. Odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią ponoszą 

rodzice lub opiekunowie prawni. 
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§ 2. PRZEBIEG GRY 

1. Drużyny rodzinne rejestrują się w miejscu startu gry – w Książnicy Kopernikańskiej 

przy ul. Słowackiego 8; każda drużyna: 

 akceptuje regulamin gry,  

 losuje nazwę dla swojej drużyny oraz odbiera kartę gry z instrukcją, 

 odbiera pakiet startowy. 

2. Zadaniem drużyn rodzinnych jest pokonanie wyznaczonej poszczególnymi punktami 

kontrolnymi trasy oraz wykonywanie zadań. Za każde wykonane zadanie drużyna 

otrzymuje punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności.  

3. Drużyna musi wykonać 6 zadań obowiązkowych, może wykonać zadania dodatkowe. 

Zadania mogą być wykonywane w dowolnej kolejności.  

4. Po trasie gry drużyny poruszają się pieszo.  

5. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  

6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są 

zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia 

opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania członków drużyn mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  

8. Organizator nie jest stroną między członkami drużyn a osobami trzecimi, których 

dobra mogą być naruszone w czasie gry.  

§ 3. WYGRANA I NAGRODY 

1. Pierwsze 5 drużyn rodzinnych, które zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma 

nagrody – karty podarunkowe o wartości 200 zł. W przypadku takiej samej liczby 

punktów decydować będzie dogrywka.  

2. W razie nieobecności podczas finału nagroda przepada i przechodzi na kolejną 

rodzinę. 

3. Jedna drużyna może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę.  

4. Zwycięzcy gry będą proszeni o podanie dodatkowych danych osobowych 

niezbędnych do wręczenia nagrody. 

5. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Torunia. 
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§ 4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych 

Osobowych – Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w 

Toruniu, ul. Słowackiego 8 NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; 

fax 566225713; e-mail sekretariat@ksiaznica.torun.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem – 87-100 Toruń, ul. 

Słowackiego 8, tel. 56 6226642; e-mail iod@ksiaznica.torun.pl. 

3. Uzyskane dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu) będą przetwarzane w celu 

identyfikacji uczestników gry „Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg – jeden 

sukces”. 

4. Organizator będzie dokumentował grę poprzez wykonywanie zdjęć fotograficznych. 

Zdjęcia te następnie zamierza w celach promocyjnych zamieścić na swojej stronie 

internetowej i mediach społecznościowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych kontaktowych 

skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w grze. Brak zgody na 

przetwarzanie wizerunku osoby poprzez fotografię nie wyklucza osoby z możliwości 

wzięcia udziału w wydarzeniu.  

6. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że w sytuacji podejrzenia  

o zarażeniu wirusem lub stwierdzenia takiego zarażenia wśród osób biorących udział  

w grze Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu i/lub właściwym rzeczowo służbom porządkowym. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do 31 maja 2022 r. Dane związane z publikacją 

wizerunku od momentu zakończenia wydarzenia do czasu wycofania zgody.  

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 



 ____________________  ____________________  

4 

 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane nie będą profilowane. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją drużyny. 

2. Regulamin znajduje się do wglądu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy 

Kopernikańskiej w Toruniu, a także w punkcie startu w dniu rozgrywki. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w 

przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby 

wywołać.  
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Załącznik nr 1 

 
 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ 
pn.: „Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg – jeden sukces”  

organizowanej w dniu 23.04.2022 r. 
 
imię i nazwisko opiekuna/opiekunów 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
numer telefonu ……………………………………………………..…………………………….. 
 
osoby niepełnoletnie biorące ze mną udział w grze 
1) ……………………………………………………………………………..………………… 
2) ……………………………………………………………………..………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………..…… 
4) ……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się [  ] nie zapoznałam się [  ] z Regulaminem gry 
Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg – jeden sukces i akceptuję jego postanowienia. 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zostałem(-am) poinformowany(na) o przetwarzaniu danych 
osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu. 
 
[  ] Wyrażam zgodę  [  ] Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych kontaktowych 
(imię i nazwisko, nr telefonu) przez WBP – KK w celu identyfikacji uczestnika gry „Dłutem, 
pędzlem czy piórem? Wiele dróg – jeden sukces” w dn. 23.04.2022 r. 
 
[  ] Wyrażam zgodę  [  ] Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku i osób 
niepełnoletnich biorących ze mną udział w grze „Dłutem, pędzlem czy piórem? Wiele dróg – 
jeden sukces” w dn. 23.04.2022 r. utrwalonego na fotografii, w celu promocji działań WBP – 
KK na stronie www.ksiaznica.torun.pl i mediach społecznościowych. 
 
Uwaga – zaznaczenie pola wyboru [X] obowiązkowe 
 
 
………………………………………………………………………………..……….. 
data i czytelny podpis (imię i nazwisko) uczestnika 

 


