
REGULAMIN GRY 

„ALTERNATYWNY BRZEG” 
 

§ 1. 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Gry mobilnej „Alternatywny Brzeg” jest Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Księcia Ludwika I w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5, zwana dalej Organizatorem. 

2. Grę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla 

książki. 

 

§ 2. 

UCZESTNICY GRY 

1. Gra skierowana jest dla osób powyżej 16-go roku życia. 

2. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Grze za zgodą opiekunów prawnych i pod ich 

opieką. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

5. Organizator nie wymaga podania żadnych danych od uczestników Gry, oprócz nicku- 

nazwy Gracza/ Drużyny, podanego podczas pobierania Gry w aplikacji. Jest to 

niezbędne do udziału w Grze. 

6. Poprzez pobranie Gry z aplikacji Action Track Gracze indywidualni oraz członkowie 

Drużyn: 

1) potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem Gry i wyrażają zgodę na wzięcie 

udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

2) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych; 

3) wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Gracza/ członków Drużyny 
na zdjęciach i filmach wykonywanych w trakcie Gry.   

7. Przez przystąpienie do uczestnictwa w Grze, uczestnicy Gry  przyjmują do wiadomości 

i godzą się na rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora  m.in. w celach 

promocyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach reklamowych i na 

portalach internetowych Organizatora, łącznie z  wizerunkami osób trzecich a 

rozpowszechnione zdjęcia i filmy mogą zostać opatrzone komentarzem. 

8. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach i filmach uczestnikom nie 

przysługuje wynagrodzenia. 

 

§ 3. 

ZASADY GRY 

1. Pierwsza Gra zostanie przeprowadzona 26 września 2020 r w godzinach 11:00–13:00, 

w przestrzeni miejskiej Brzegu i będzie kontynuowana przez okres trzech miesięcy. 

2. Organizator nie zbiera zgłoszeń do udziału w Grze. 

3. Liczba uczestników jest nieograniczona, a udział w Grze jest bezpłatny. 

4. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Drużynę/Gracza minimum 

jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją Action Track (dostępną bezpłatnie 

w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu.  

5. Gracze indywidualni/ Drużyny  rejestrują się w Grze, pobierając kod QR w aplikacji 

Action Track. 



6. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań i zdobycie jak największej 

ilości punktów w jak najkrótszym czasie. 

 

§ 4. 

NAGRODY 

1. Oficjalne zakończenie Gry planowane jest na godzinę 13.00 w Bibliotece Centralnej 

przy ul. Jana Pawła II 5, gdzie zostaną ogłoszone wyniki Gry. 

2. W Grze nie przewidziano nagród. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników 

Gry mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia 

społecznego lub dobra osobiste osób trzecich. 

2. Wymagana jest ostrożność w trakcie poruszania się po trasie. Uczestnicy zobowiązani 

są do założenia wygodnego stroju oraz obuwia dostosowanego do warunków 

atmosferycznych. 

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

ważnych przyczyn. 

4. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym 

czasie. 

6. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5. 

7. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iod.mbpbrzeg@gmail.com. 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, każdy 

z uczestników Gry ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 
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