
Regulamin Gry Terenowej „W 70 lat dookoła Włoch” 
 

 
1. Organizatorem gry jest Dom Kultury „Włochy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bolesława 

Chrobrego 27.  
2. Gra ma charakter bezobsługowy i realizowana jest na terenie Dzielnicy Włochy m.st. 

Warszawy. 
Jej charakter powoduje, że uczestnicy gry poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność 
z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody wynikające z udziału w grze. 

3. Wydarzenie jest bezpłatne i ma charakter rodzinny – adresowane jest do rodzin z dziećmi. 
4. Do gry zapraszamy zespoły tworzone przez minimum dwie a nie więcej niż pięć osób (w każdym 

zespole musi być przynajmniej jedna osoba dorosła). 
5. Gra planowana jest od 29.08.2021 od godz. 10.00 do 12.09.2021 do godz. 14.00. 
6. Zespoły zgłaszające chęć udziału w grze zapraszamy do placówek Domu Kultury „Włochy” po 

odbiór pakietów startowych. 
Pakiety startowe będą wydawane w godzinach pracy placówek: 

• Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27 – w dniu 29.08.2021 od godz. 10.00 do 15.00  
podczas Pikniku „Wakacyjne Przygody” oraz w dniach 30.08 – 10.09.2021 w godzinach pracy 
placówki 

• Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a, w dniach 30.08 – 10.09.2021 w godzinach 
pracy placówki 

• Artystyczny Dom Animacji, ul. ks. Chrościckiego 14, w dniach 30.08 – 10.09.2021 w 
godzinach pracy placówki 

7. Zespoły zobowiązane są wykonać wszystkie zadania przypisane do żółtych punktów i na 
podstawie uzyskanych odpowiedzi wypełnić diagram z hasłem głównym. 

8. Finał gry odbędzie 12.09.2021 podczas imprezy plenerowej „70 lat razem” zaplanowanej w Parku 
Kombatantów przy ul. ks. Chrościckiego 2. Przyznanie nagród nastąpi o godz. 14.30 na scenie 
plenerowej.  

9. Przyznawanie nagród: 
Przewidujemy przyznanie trzech równorzędnych nagród, trzech wyróżnień oraz nagród 
pocieszenia. 
O przyznaniu nagród decyduje czas dostarczenia pakietu startowego z rozwiązaniami zadań do 
Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w namiocie w okolicach Biblioteki Publicznej w Parku 
Kombatantów przy ul. ks. Chrościckiego 2.  
Pakiety przyjmowane będą  podczas imprezy plenerowej  „70 lat razem”  od godz. 13.00 do 14.00 
w dniu 12.09.2021. 
Trzy drużyny, które jako pierwsze dostarczą  do Punku Informacyjnego pakiet startowy 
z rozwiązanym hasłem głównym i wszystkimi zadaniami z żółtych punktów otrzymają 
równorzędne nagrody. Kolejne trzy drużyny otrzymają wyróżnienia.  
Pozostali uczestnicy dostaną nagrody pocieszenia np. odblaski rowerowe. Uwaga pula nagród 
pocieszenia jest ograniczona! 

10. Udział w grze nie wymaga podania danych osobowych uczestników. Prosimy jednak o 
wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunków członków zespołu utrwalonych podczas 
finału gry, zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

11. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o zasadach utrwalania i 
rozpowszechniania wizerunków znajduje się w dalszej części pakietu startowego oraz na 
stronie organizatora www.dkwlochy.pl i stanowi integralną część regulaminu. 

12. Udział w grze jest jednoznaczny z przyjęciem warunków gry i akceptacją jej Regulaminu. 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

  



INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osobowych podanych w pakiecie startowym gry oraz wizerunków utrwalonych podczas jej finału 
jest Dom Kultury „Włochy”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa, tel. 22 863 73 23, 
email dkw@dkwlochy.pl. 
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji 
praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli 
ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod 
adresem Domu Kultury. 
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je 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. 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 
bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
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.  
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(uodo.gov.pl). 

 
Przetwarzanie wizerunków uczestników gry w celu dokumentowania jej przebiegu oraz informowania 
o działalności Domu Kultury i promowania jej 

 
W trakcie gry mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania jej przebiegu oraz informowania o 
działalności Domu Kultury i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku 
uczestników gry.  
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych 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.  
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek 
przedstawia.  
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 osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na 
fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, 
że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.  
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego podane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania faktu posiadania takiej zgody na 
podstawie uzasadnionego prawnie interesu Domu Kultury Włochy jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami na tle 
prawa do rozpowszechniania wizerunku. 
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.  
Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Domu Kultury 
lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę gry oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego 
uczestnika również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,  a także wskazując fotografie lub nagrania wideo 
i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie 
i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony. 
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 ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą grę lub 
fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie 
uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych. 
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. 
Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury m.in. 
fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne 
itp. w celach i w zakresie określonym przez Dom Kultury.  
Dane w formie wizerunku będą udostępnione do dalszego wykorzystania (rozpowszechnienia) w celach związanych z grą 
przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób oraz dane osób, które wyraziły zgodę na ich rozpowszechnianie 
zostaną usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w 
interesie publicznym. 
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