
Regulamin gry miejskiej „Skarby Petersburga”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem gry  miejskiej  „Skarby Petersburga” (dalej:  gra)  jest  Fundacja  „Wspieram” z
siedzibą w Warszawie, organizator Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” (dalej:
organizator),  a  niniejszy  regulamin  (dalej:  regulamin)  określa  zasady  gry,  uprawnienia
organizatora i obowiązki uczestników gry.

2. Gra rozpoczyna się 6 listopada 2015 o godz. 17.00 w kinie Luna i potrwa ok. 3–4 godzin.
3. Gra  odbywa  się  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  jej  uczestnikami  mogą  być  osoby

pełnoletnie.  Osoby  niepełnoletnie  mogą  wziąć  udział  w  grze  za  pisemną  zgodą  prawnego
opiekuna lub wraz z prawnym opiekunem.

4. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne. Uczestnictwa w grze oraz praw i obowiązków z nim
związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5. Przystępując  do  gry,  uczestnik  akceptuje  w  całości  regulamin  i  zobowiązuje  się  do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w grze.

ZASADY GRY

1. Celem  gry  jest  wykonanie  zadań  na  wszystkich punktach  i  dotarcie  do  mety  w  czasie
określonym przez organizatora. Grę uznaje się za zakończoną po złożeniu przez drużynę na
mecie uzupełnionej karty gry.

2. W grze mogą brać udział zespoły liczące  od 2 do 5 osób, które wysłały zgłoszenie na adres:
wydarzenia@ear.com.pl do  3 listopada 2015 roku,  oraz osoby, które  przyjdą na start  gry,
jednak  tylko  w  przypadku  wolnych  miejsc.  Wzór  zgłoszenia  jest  dostępny  na  stronie
organizatora:  www.sputnikfestiwal.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator przekaże grupie
informację potwierdzającą jej udział w grze. 

3. W  grze  może  wziąć  udział  20  drużyn.  Decydująca  jest  kolejność  zgłoszeń.  W  przypadku
większej liczby chętnych organizator może umieścić drużynę na liście rezerwowej. Ostateczną
informację  o  zakwalifikowaniu  do  gry  organizator  przekaże  uczestnikom  do  północy  4
listopada. 

4. W celach  komunikacyjnych,  w  przypadku  kłopotów z  dotarciem do punktów,  uczestnikom
zostanie udostępniony numer telefonu organizatora. 

5. Udział  w grze  jest  bezpłatny.  Instrukcje  dotyczące  gry  zostaną  przekazane uczestnikom na
starcie.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieujawniania  części  informacji  na  temat  gry  do
momentu  jej  rozpoczęcia  celem  przeprowadzenia  jej  na  równych  zasadach  dla  wszystkich
uczestników.

7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą grę, otrzymają od organizatora zestawy upominków.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA
 
1. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r.  o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizacji
gry.

2. Zdjęcia  i  filmy  z  gry  mogą  być  wykorzystane  do  celów  promocyjnych  organizatora.
Przestępując do gry, osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają
zgodę na fotografowanie ich oraz ich dzieci.

3. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze, jeśli stwierdzi, że ten jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz następstwa z
niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

http://www.sputnikfestiwal.pl/


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.
6. Wysyłając  maila  zawierającego  zgłoszenie  do  udziału  w  grze,  uczestnik  akceptuje  ten

regulamin.


