
Regulamin gry miejskiej „Balladyna” 

 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem gry miejskiej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie. 

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

miasta Człuchowa oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej 

przebiegu. 

§ 2. Zasady Gry 

1. Gra Miejska pt. „Balladyna” odbywa się 5 września 2020 roku w Człuchowie                                     

w godzinach 11.00 – 14.00, stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej. Zbiórka 

uczestników odbędzie się budynkiem biblioteki. 

2. Celem gry jest popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej 

literatury. 

3. Udział w Grze jest bezpłatny. 

4. W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie indywidualnie bądź w grupach oraz osoby 

niepełnoletnie( poniżej 8 roku życia pod opieką osoby dorosłej).  

5. W grze mogą brać udział osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział oraz osoby, które 

przyjdą na start gry – jednak tylko w razie wolnych miejsc. 

6. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami 

Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. 

7. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, 

skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych 

8. Uczestnicy mają obowiązek zachować bezpieczny dystans społeczny – 1,5 m, jeśli nie 

będzie to możliwe prosimy o zasłanianie ust i nosa maseczką. Opiekunowie grupy 

dodatkowo wyposażeni będą w płyn do dezynfekcji rąk. 

9. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Grupa, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu 

zostanie automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki. 

10. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni 

o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla 

osób uczestniczących w Grze. 

11. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 



 

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia 

1. Do dnia 4 września do godz. 17:00 przyjmujemy zgłoszenia uczestników. Swój udział można 

zgłosić telefonicznie : tel. 59 83 41 116, drogą mailowa : bibliotekaczl@wp.pl lub osobiście                         

w bibliotece 

2. Zgodnie z rozporządzeniem 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 – uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry). Administratorem danych jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Człuchowie. Dane (imię, nazwisko, numer telefonu) zbierane są 

podczas zapisów w celu organizacji gry i zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom. Istnieje 

możliwość wycofania zgody, przesyłając informację drogą elektroniczną na adres: 

bibliotekaczl@wp.pl 

3. Zgłoszenie do gry jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w przypadku zbyt 

dużej ilości chętnych. Decydująca jest kolejność zgłoszeń . 

9. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji biblioteki, uczestnictwo                          

w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przystąpienia do uczestnictwa 

w grze osoby pełnoletnie  i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na 

fotografowanie ich oraz ich dzieci. 

10. Każda grupa będzie miała swojego przewodnika/opiekuna. Rolę tą będzie pełnił pracownik 

biblioteki. 

§ 4. 

Zwycięzcy Gry 

1. Zwycięzcami są wszystkie osoby, które dotrą do ostatniego Punktu Kontrolnego. 

2. Zakończenie gry, podsumowanie zabawy i drobny poczęstunek odbędzie się na 

ostatnim Punkcie Kontrolnym 

3. Organizator przewidział dla uczestników drobne upominki. 

 

mailto:bibliotekaczl@wp.pl


§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.bibliotekawczluchowie.pl oraz na miejscu w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

3.. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 
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