
REGULAMIN GRY TERENOWEJ „PODRÓŻ W CZASIE ZA JEDEN UŚMIECH” 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem Gry Terenowej pt. „Podróż w czasie za jeden uśmiech” jest Dom Kultury 

„Włochy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bolesława Chrobrego 27. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Parku 

Stawy Cietrzewia oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej 

przebiegu. 

 

§ 2. Zasady Gry 

 

1. Gra Terenowa pt. „Podróż w czasie za jeden uśmiech” odbędzie się 06.07.2019 roku na 

terenie parku Stawy Cietrzewia  w godzinach 13.00 – 14.30 podczas Pikniku Łączącego 

Pokolenia. Rozdanie nagród nastąpi ok godz. 14:45 na scenie plenerowej. 

2. Udział w Grze jest bezpłatny. 

3. Celem Gry jest  zachęcenie uczestników do  zapoznania się z filmami oraz literaturą 

dziecięcą i młodzieżową lat 70 i 80; inspiracja do odświeżenia zapomnianych gier i zabaw 

podwórkowych. 

4. Kanwa Gry swobodnie nawiązuje do  twórczości Adama Bahdaja, Kornela 

Makuszyńskiego, Zbigniewa Nienackiego, Małgorzaty Musierowicz. 

5. Zadaniem  uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami 

Kontrolnymi, wykonywanie zadań oraz dokumentowanie ich przy użyciu urządzeń 

rejestrujących obraz (telefon, aparat fotograficzny) 

6. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Gra prowadzona jest na zasadach 

podchodów.  

7. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po parku na własną 

odpowiedzialność. Organizator i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

wypadki w trakcie gry 

8. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną 

na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką 

osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

10. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra 

mogą być naruszone w czasie Gry. 

11. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania 

zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry 

Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest 

ostateczna 

 



§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia 

 

1. Ilość Zespołów biorących udział w Grze jest ograniczona do 10. O przyjęciu zespołu 

decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 

uczestników w przypadku zbyt dużej ilości chętnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja.   

3. Zgłoszenia można dokonać osobiście w  dniu  Gry  (06.07.2019)  do  godz. 13.00 

w punkcie startowym 

4. W  dniu  Gry  o  godz. 13.00 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad 

gry, sposobu oceniania, itp.) 

5. Gracze  mogą brać udział w grze w zespołach liczących minimum 2 osoby. 

6. Członkiem  każdego  z  Zespołów  musi  być  przynajmniej  jedna  osoba  pełnoletnia.  

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. 

7. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. 

8. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

a. udział w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie 

9. Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na 

łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach 

medialnych. Brak zgody choćby jednego z członków zespołu może uniemożliwić 

rozpowszechnianie zdjęć z wizerunkiem członków tego zespołu. 

 

§ 4. Nagrody 

 

1. Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu gry ok. godz. 14.45, gdy wszystkie zespoły 

zgłoszą się do punktu startowego/końcowego  do godz. 14.30. Zespoły, które do tego 

czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wręczania nagród 

2. Nagrody będą wręczane tym zespołom, które przeszły przez wszystkie punkty kontrolne 

i wykonały wszystkie zaplanowane podczas Gry zadania, przedstawiając dokumentację 

fotograficzną. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora. 

2. W  kwestiach  dotyczących  przebiegu  Gry,  nieprzewidzianych  niniejszym  

regulaminem,  głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator  zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry 

z ważnych przyczyn. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie 

 
  



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 
 

Administrator danych 
Dom Kultury „Włochy”,  

ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa,  
tel. 22 863 73 23, email dkw@dkwlochy.pl 

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych 
email: iod@dkwlochy.pl 

Prawa, które przysługują 

osobom, których dane 

dotyczą 

Prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (uodo.gov.pl). 

Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach 

określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).  

W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane 

przez rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.  

Odbiorcy lub kategorie 

odbiorców danych 

Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Domu Kultury, w celu i 

w zakresie określonym przez Dom Kultury.  

Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, 

oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania. 

 

 

I. Przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do udziału w grze terenowej 

Cel przetwarzania 
Dane opiekuna zespołu, rodziców i opiekunów prawnych zbierane są 

i przetwarzane w celu pozyskania i udokumentowania zgody na 

rozpowszechnianie wizerunków uczestników 

Podstawa prawna Wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 RODO w 

związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

Dobrowolność lub 

obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

Okres przechowywania 

danych lub kryteria 

ustalania tego okresu 

Dane zostaną usunięte w terminie 1 roku od zakończenia gry, pod 

warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania 

i przetwarzania np. potrzeba udokumentowania zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku albo potrzeba, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami 

Udostępnianie danych Dane rodziców/opiekunów prawnych i dzieci będą udostępniane 

innym rodzicom uczestniczącym w Grze w tym samym Zespole 

 

mailto:dkw@dkwlochy.pl
mailto:iod@dkwlochy.pl
http://www.puodo.gov.pl/


II. Przetwarzanie wizerunków uczestników konkursu  

 

Cel przetwarzania 

W trakcie gry terenowej mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo 
w celu dokumentowania i promowania gry terenowej zorganizowanej 
w ramach Pikniku Łączącego Pokolenia oraz dokumentowania działalności 
Domu Kultury i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane 
osobowe w formie wizerunku uczestników.  

Podstawa prawna 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes Domu 
Kultury, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz 
dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób 
zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak 
i zachęcania do udziału w niej.  

Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, 
odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka, którego wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub 
nagraniu.  

Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań 
wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody (art. 81 §2 ust.2 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w 
każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego do czasu wycofania zgody. W przypadku fotografii i nagrań 
wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby jednego 
członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii 
i nagrań wideo tego zespołu. 

Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość 
na adres poczty elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, 
podając nazwę konkursu, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego oraz 
wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, 
którego dotyczy wycofanie zgody.  

Dobrowolność lub 
obowiązek podania danych 

Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez 
czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.  

Dom Kultury dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania 
nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób 
niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje.  

Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano 
wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą grę terenową 
lub fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania 
wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to 
sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych. 

Odbiorcy lub kategorie 
odbiorców danych 

Podmioty, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury w celach i w 
zakresie określonym przez Dom Kultury m.in. fotografowie, usługodawcy 
świadczący usługi hostingu serwisu www, usługodawcy świadczącym usługi 
informatyczne itp. 

Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w 
serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu 
do nich na całym świecie, w tym w krajach które nie zapewniają ochrony 
danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej. 

Okres przechowywania 
danych lub kryteria 
ustalania tego okresu 

Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 
latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do 
celów archiwalnych w interesie publicznym. 



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  

zarejestrowanego podczas Pikniku Łączącego Pokolenia „Podróż w czasie za jeden uśmiech” 

06.07.2019 

(dotyczy rodziców i dzieci) 

……………………………………………………… 

 miejscowość, data 

 

 

Nazwa zespołu / ilość osób ………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie wizerunków naszych własnych i naszych dzieci na zdjęciach 

i nagraniach wideo zarejestrowanych podczas Pikniku Łączącego Pokolenia  „Podróż w czasie za jeden 

uśmiech”, na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy”, w profilach Domu Kultury „Włochy” 

w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz w innych mediach. 

Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych, i akceptujemy jego postanowienia. Regulamin jest dostępny pod 

adresem https://dkwlochy.pl oraz w Domu Kultury „Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27 w 

Warszawie (pokój nr 1). 

Przyjmujemy do wiadomości, że wizerunki będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu promocji 

i dokumentowania działalności Domu Kultury „Włochy” oraz promocji i dokumentowania ww. 

Pikniku. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania fotografii 

i nagrań wideo, do których stosuje się art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego ……………………………………… 

 

 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego ……………………………………… 

https://dkwlochy.pl/

