
REGULAMIN SEROCKIEJ TERENOWEJ GRY MIEJSKIEJ Z KODAMI QR
„Harcerstwo dawnych lat”

01.05.- 29.05.2021 r.

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorami gry terenowej (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 01- 29.05.2021 r. w Serocku są 13. WWDH
„Horn” oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku , w dalszej części Regulaminu nazywani „Organizatorami”.

2. Fundatorem nagród są Organizatorzy oraz Urząd Miasta i Gminy Serock.

§ 2. Zasady Gry i uczestnictwa

1. Gra zostanie przeprowadzona w czasie od 01 - 29.05.2021 r. na terenie miasta Serock. Aby wziąć udział w Grze,
należy zapisać się na listę uczestników. Zapisy Uczestników do udziału w grze prowadzone są poprzez elektroniczny
formularz zamieszczony pod linkiem https://forms.gle/VbcQgAySBgpihB9g6 na stronie www.kultura.serock.pl.
Uczestnicy muszą mieć ukończone 10 lat.

2. Zgłoszenie udziału w grze osób niepełnoletnich wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzonego na
formularzu elektronicznym stanowiącym integralną część regulaminu.

3. Na dole formularza znajduje się link do mapy, którą można pobrać na telefon.
Na mapie zaznaczone są miejsca lokalizacji kodów QR do zeskanowania, które przekierują uczestnika do
interaktywnych pocztówek oraz zadań.

4. Zadaniem uczestników gry jest zdobycie dotarcie do miejsc i wykonanie wszystkich zadań oraz quizu.
Po zakończeniu gry uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza końcowego, którego link
i miejsce zostały również ukryte na mapie. W celu weryfikacji ukończenia gry należy w formularzu wpisać dwa
hasła ułożone z liter umieszczonych w przy kodach QR (dwa hasła, dwa kolory). Dla każdego zgłoszonego uczestnika
przewidziany jest mały upominek oraz dyplom za zdobycie sprawności serocczanina, po którego odbiór powinien
się zgłosić do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, po ukończeniu gry.

5. Spośród wszystkich uczestników, którym uda się pomyślnie przejść grę zostaną rozlosowane nagrody.
Laureaci losowania zostaną poinformowani drogą e-mailową lub sms-em o terminie i miejscu wręczenia nagrody.

6. Podczas gry każdy uczestnik musi posiadać telefon z Internetem oraz czytnik kodów QR lub aplikację odczytującą
kody. Uczestnicy Gry w trakcie jej trwania powinni się poruszać pieszo.

7. Uczestnicy mają możliwość przesłania zdjęcia lub selfie z przebiegu trasy gry i przesłania ich w formularzu
końcowym, które będą stanowiły galerię zdjęć na facebookowym fanpage’u 13 WWDH „Horn” oraz Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Tym samym Uczestnik Gry zgadza się na umieszczenie wybranych przez
Organizatorów fotografii na witrynach internetowych i w innych mediach tj. Informator Miasta i Gminy Serock.
poświęconych promocji działań. Prawa majątkowe do użytych w ten sposób zdjęć pozostają przy autorze zdjęć,
autor udziela jedynie bezpłatnej licencji na prezentację zdjęcia w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

8. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
Organizator nie zapewnia dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Gra toczy się w normalnym ruchu
miejskim, zatem należy zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności. Oprócz tego Uczestnicy powinni
zadbać o odpowiedni ubiór dostosowany do pogody. Gra będzie się toczyć na otwartej przestrzeni miejskiej.
Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i stan fizyczny dziecka  podczas trwania gry.

9. Uczestnicy konkursu lub opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) oświadczają, że wyrażają zgodę na
wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz
na umieszczenie swoich danych osobowych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronach
internetowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu) w sprawach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Jednocześnie ma
prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania. Dane te nie będą przekazywane innym
podmiotom. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych osobowych w Centrum znajduje się na stronie: www.kultura.serock.pl.
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