
1 

 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „Niy INO STRŌMY” 
 
I. Cel Gry 
 
1 .Celem gry jest popularyzacja wiedzy na temat Siemianowic Śląskich, poznawanie siemianowickiej flory i fauny,  
śląskiej godki oraz upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego 
 
II. Organizatorzy Gry  
 
1. Organizatorami gry terenowej „Niy INO strōmy”  (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniu 14 maja 2022 
roku od godziny 10.00 do 14.00 na terenie Siemianowic Śląskich są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny 
Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich oraz Krąg Instruktorski „Agat” działający w Hufcu ZHP im. hm. Józefa Skrzeka 
w Siemianowicach Śląskich (zwani dalej Organizatorami).  
2. Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starao, by Gra przebiegała w sposób zgodny   
z Regulaminem.   
3. Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygad wszelkie kwestie związane  
z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowieo 
niniejszego regulaminu. Organizatorzy mogą zmieniad postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku 
zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.  
 
III. Rejestracja w Grze 
 
1.   W Grze przewidziano dwa warianty tras: 
1.1. SROGI SZPIL – Trasa liczy łącznie około 6 kilometrów i obejmuje teren bezpośredniego otoczenia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, Parku Miejskiego, Stawu Rzęsa i Parku  
Pszczelnik. W Grze uczestnicy mogą brad udział wyłącznie w drużynach liczących od 2 do 5 osób, gdzie przynajmniej 
1 osoba jest pełnoletnia. Grę można rozpocząd w godzinach od 10.00 do 11.30. Limit czasu na wykonanie zadao na 
trasie i oddanie Karty Gry na mecie wynosi 2,5 godziny od godziny startu. Uczestnicy mogą poruszad się pieszo lub 
na rowerach. Stan techniczny i wyposażenie pojazdów uczestników Gry powinno byd zgodne z przepisami Ruchu 
Drogowego.  W Grze w wersji SROGI SZPIL może wziąd udział nie większa liczba uczestników niż 100 osób.  
1.2. PO BLISKU SZPIL– Trasa obejmuje wyłącznie teren bezpośredniego otoczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich. W Grze można brad udział indywidualnie lub w drużynach. Nie ma 
obowiązku osoby pełnoletniej w drużynie. Grę można rozpocząd w dowolnym momencie między 10.00 a 13.00, 
odbierając Kartę Gry w punkcie Startu. Nie ma limitu czasu na wykonanie zadao, ale Kartę Gry należy oddad na 
mecie do godziny 14.00. W Grze w wersji PO BLISKU SZPIL może wziąd udział nie większa liczba uczestników niż 50 
osób.   
2. Udział w Grze jest bezpłatny.  
3. Uczestnictwo w wersji SROGI SZPIL wymaga zapisów najpóźniej dzieo przed terminem gry (13 maja 2022) na 
adres udostepnianie@mbpsiemianowice.pl  W wyjątkowych przypadkach i w miarę posiadanych wolnych miejsc 
Organizator może udzielid zgody na udział w imprezie, zgłoszony w dniu jej przeprowadzenia. 
Uczestników wersji PO BLISKU SZPIL zgłoszenie nie obowiązuje  
4. Rejestracji w Grze dokonuje się osobiście w dniu Gry w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny 
Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich od godziny 9.30 do 11.30  
5. Rejestracja może zakooczyd się wcześniej w razie wyczerpania limitu miejsc w Grze.  
6. Rejestracji dokonuje pełnoletni członek drużyny poprzez wypełnienie i podpisanie Karty Drużyny. 
7. W Karcie Drużyny należy uzupełnid informacje o nazwie drużyny, imieniu i nazwisku pełnoletniego kapitana 
drużyny, kontaktowego adresu mailowego po zakooczeniu gry, liczbie osób w drużynie wraz z podaniem ich wieku. 
W Karcie znajdzie się też miejsce na podpisanie przez pełnoletniego kapitana drużyny oświadczenia, że akceptuje 
regulamin w imieniu drużyny. 
8. Organizatorzy mają prawo nie dopuścid do gry osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, albo zachowujących się w sposób agresywny. 
9. Kapitan drużyny bierze na siebie na cały czas trwania Gry pełną odpowiedzialnośd prawno-cywilną za siebie oraz 
członków swojego zespołu (szczególnie za osoby niepełnoletnie). Odpowiedzialnośd obejmuje szkody poniesione 
przez Gracza i/lub członków zespołu oraz szkody wyrządzone na Graczu i/lub członkach jego zespołu.   
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10. Organizatorzy nie rozstrzygają sporów między Graczami. Organizatorzy nie rozstrzygają też sporów między 
Graczami a osobami trzecimi, których dobra mogą byd naruszone przez Grę. 
11. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowieo.  
 
 
IV. Przebieg Gry i nagrody Gry  
 
1. W trakcie Gry Gracze mogą poruszad się pieszo lub na rowerach. 
2. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. 
Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze. 
3. W trakcie Gry obowiązuje posiadanie Karty Gry. Nieposiadanie Karty Gry eliminuje Gracza z Gry.   
4. Gra polega na wykonaniu zadao przekazanych Graczom w materiałach otrzymanych po starcie Gry.   
5. Zadaniem Graczy jest uzyskanie za wykonanie zadao Gry jak najwyższego wyniku liczonego w punktach.  
6. Gracze w wersji SROGI SZPIL, muszą wrócid na metę po 2,5 h od startu, najpóźniej o godzinie 14.00. Godzina 
startu i powrotu jest odnotowana na Karcie Gry. Gracze w wersji PO BLISKU SZPIL muszą wrócid na metę do 
godziny 14.00. 
7. Ogłoszenie wyników wszystkich Graczy, którzy ukooczyli Grę, niezależnie od wybranej wersji, odbędzie się na 
stronie www.mbpsiemianowice.pl poprzez publikację listy Graczy i uzyskanych przez nich rezultatów punktowych 
oraz listy zdobywców nagród. 
8. Zwycięzcy Gry w wersji SROGI SZPIL i PO BLISKU SZPIL otrzymają nagrody. Informacje o nagrodach za zdobyte 
pierwsze trzy miejsca zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres kontaktowy wskazany w Karcie Zgłoszenia.  
Dla wszystkich przewidziane są dyplomy uczestnictwa. Każdemu dziecku w drużynie bezpośrednio po oddaniu 
Karty Gry na mecie zostaną wręczone słodkie niespodzianki.  
9. Wskazane jest posiadanie przez drużynę w czasie uczestnictwa w SROGIM SZPILU telefonu komórkowego lub 
aparatu fotograficznego. 
 
VI. Ochrona danych osobowych  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:  
 
1. Gracze poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
w zakresie i celu w nim określonym.  
2. Administratorem danych osobowych Graczy jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej 
w Siemianowicach Śląskich.  
3. Dane osobowe Graczy (imię, nazwisko, email, wizerunek) przetwarzane będą w celu wzięcia udziału  
w organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich grze terenowej 
pod nazwą „Niy INO strōmy” na podstawie formularza zgłoszeniowego.   
4. Dane osobowe Graczy będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za 
protokołem.  
5. Gracz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
6. Gracze mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczące Graczy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  
7. Podanie przez Graczy danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w grze terenowej pod nazwą „Niy INO 
strōmy”. Gracze są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości wzięcia udziału wgrze terenowej. 


