
Gra Miejska „Jasielski Pociąg do Funduszy” 

REGULAMIN GRY 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Organizatorem Gry Miejskiej „Jasielski pociąg do Funduszy”, zwanej dalej „grą miejską” jest Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Odział w Jaśle, z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. 
Floriańska 15, zwane dalej „organizatorem” we współpracy z Miastem Jasłem poprzez Centrum 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, zwane dalej „współorganizatorem”. 

2. Gra miejska odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

3. Celem gry miejskiej są działania z zakresu upowszechniania turystyki oraz promowania walorów 
turystycznych Jasła poprzez zwiedzanie miasta i rozwiazywanie zadań o tematyce związanej z Jasłem 
i funduszami europejskimi. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa i zasady gry 

1. Gra miejska ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych poznawaniem 
miasta Jasła, w szczególności rodzin, młodzieży (od 11. roku życia), a także osób odwiedzających 
Jasło.  

2. W grze miejskiej może brać udział każda zgłoszona drużyna maksymalnie 4-osobowa, w której co 
najmniej 1 osoba jest pełnoletnia.  

3. Udział w grze miejskiej jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Uczestnicy na czas trwania gry miejskiej będą ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków przez 
organizatora gry miejskiej. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze bez prawnego opiekuna muszą 
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają 
opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w grze. Za osoby niepełnoletnie pełną 
odpowiedzialność biorą rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Przed rozpoczęciem gry miejskiej wymagane jest zgłoszenie drużyny za pomocą elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.citik.jaslo.pl w terminie do 7 maja 2019 r. 
(wtorku) do godz. 23.00. 

6. Warunkiem uczestnictwa w grze jest dostarczenie Karty Zgłoszeniowej, otrzymanej w e-mailu, 
potwierdzającym zgłoszenie udziału w grze, którą należy wydrukować, wypełnić, podpisać  
i przynieść ze sobą na start gry.   

7. Dokonanie zgłoszenia drużyny oznacza akceptację warunków, zawartych w niniejszym regulaminie. 
Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w grze uczestnik wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie przez współorganizatora danych osobowych w celach związanych  
z organizacją gry miejskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych),  

b) wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,  

c) nieodpłatną publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika, w przypadku otrzymania 
nagrody. 

8. Administratorem Danych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą 
przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany 
adres siedziby oraz telefonicznie: 13 44 86 390. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na ww. adres we 
wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe podane w formularzu będą 

http://www.citik.jaslo.pl/


przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Gry Miejskiej „Jasielski Pociąg do 
Funduszy” na podstawie udzielonej zgody. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym 
mediom w celu informacji i promocji wydarzenia oraz w wyjątkowych przypadkach organizatorowi np. 
w związku z chęcią skorzystania z polisy ubezpieczeniowej. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty 
umocowane przepisami prawa oraz firmy świadczące usługi dla Administratora. Nie przekażemy 
Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przechowujemy zebrane dane 
do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody. 
Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 
ograniczone poprzez inne przepisy prawne. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  
z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Państwa 
danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo w grze. Dane  
w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

9. Zgłoszone drużyny odbierają karty gry w dniu 10 maja 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 przy Centrum 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, ul. Sokoła 8 (budynek Kina Syrena).  

10. Po trasie gry uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo w obrębie wyznaczonego obszaru 
miasta Jasła. Nie można korzystać z: samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych oraz  
z rowerów. Gra odbywa się w normalnym ruchu miejskim i dlatego prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze. 

11. Po przejściu trasy i rozwiązaniu wszystkich zadań każda drużyna otrzyma certyfikat potwierdzający 
ukończenie gry. 

12. Trzy najlepsze czasowo drużyny z poprawnie rozwiązanymi kartami otrzymają nagrody rzeczowe, 
które będą wręczane podczas oficjalnego zakończenia gry miejskiej w dniu 10 maja 2019 r. (piątek)  
o godz. 18.30 w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle. 

13. Organizator oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone 
przez uczestnika gry miejskiej innym osobom. 

 

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.citik.jaslo.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie organizator 
miejskiej gry. 

4. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane przez Centrum Informacji Turystycznej  
i Kulturalnej w Jaśle tel. +48 518 825 699. 

http://www.citik.jaslo.pl/

