REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
Młodzi śladami II wojny światowej

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem gry miejskiej Młodzi śladami II wojny światowej (zwaną dalej „grą miejską”)
jest Archiwum Państwowe w Lublinie z siedzibą przy ul. Jezuickiej 13, 20-950 Lublin (zwane
dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „regulamin”) określa warunki gry miejskiej.
3. Fundatorem nagród (dalej „nagrody”) jest Organizator.
4. Tematyka gry miejskiej dotyczy rzeczywistości panującej w Lublinie w początkowym okresie
okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej (wrzesień 1939 – wrzesień 1940). Zadania
przygotowane dla Uczestników (dalej: „Uczestnicy”) będą nawiązywać do różnych aspektów
życia ludzi mieszkających i przebywających w Lublinie w tym czasie, takich jak: sytuacja
polityczna, zarządzenia i regulacje narzucane przez władze okupacyjne, szkody i straty
wojenne, działania konspiracyjne, organizacja pomocy dla poszkodowanych i potrzebujących,
warunki życia codziennego.
5. Celem gry miejskiej jest:
a) zainteresowanie odbiorców tematyką II wojny światowej i zachęcenie ich do poszerzenia
swojej wiedzy historycznej,
b) propagowanie wartości patriotycznych wśród młodzieży,
c) upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
d) zapoznanie młodzieży z archiwaliami dotyczącymi historii Lublina i jego mieszkańców w
okresie II wojny światowej, przechowywanymi w Archiwum Państwowym w Lublinie,
e) popularyzacja działalności Archiwum Państwowego w Lublinie i jego zasobu.
6. Przez organizację gry miejskiej rozumie się nieprowadzenie eliminacji oraz przygotowanie
punktów kontrolnych (dalej: „punkty kontrolne”) na terenie miasta Lublina (dzielnice: Stare
Miasto, Śródmieście) oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej
przebiegu.
7. Gra miejska jest częścią projektu Wojenny Lublin, w ramach którego Organizator prowadzi
również konkurs na komiks Wojenne historie Lublina.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem gry miejskiej, tj. udzielaniem informacji na temat gry
miejskiej oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
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9. Informacja o grze miejskiej i regulamin są dostępne na stronie internetowej Organizatora:
https://lublin.ap.gov.pl/

oraz

na

fanpage'u

Organizatora

na

portalu

Facebook:

https://www.facebook.com/APwLublinie/.
10. Zapytania w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem gry miejskiej należy kierować
na adres e-mail: konkurs@lublin.ap.gov.pl.

§ 2. UCZESTNICY GRY MIEJSKIEJ
1. Uczestnikami gry miejskiej mogą być uczniowie szkół średnich z terenu Lublina.
2. Uczestnik reprezentujący szkołę bierze udział w poszczególnych etapach gry miejskiej pod
kierunkiem Opiekuna (dalej „Opiekun”), będącego nauczycielem zatrudnionym w szkole, do
której uczęszcza Uczestnik.
3. Uczestnicy zostają zgłoszeni przez Opiekuna w pięcioosobowych Drużynach (dalej: „Drużyna”).
4. Drużyny mogą się składać tylko z uczniów uczęszczających do tej samej szkoły.
5. Szkołę może reprezentować tylko jedna Drużyna.
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki
oraz w sposób dobrowolny przystępuje do gry miejskiej.
7. Zgłoszenie udziału w grze miejskiej, o którym mowa w § 3. pkt 3, jest równoznaczne z:
a) wyrażeniem przez Uczestników i Opiekuna zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w
zakresie i celu określonych w § 6,
b) wyrażeniem zgody na opublikowanie przez Organizatora na stronach internetowych,
portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych imion i nazwisk oraz
wizerunków Uczestników i Opiekunów,
c) akceptacją regulaminu.
§ 3. CZAS I ZASADY GRY MIEJSKIEJ
1. Gra miejska Młodzi śladami II wojny światowej odbędzie się 27 września 2019 r. w godzinach
10.00-13.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w grze miejskiej jest zaakceptowanie regulaminu oraz dokonanie
zgłoszenia udziału Drużyny.
3. Zgłoszenie Drużyny polega na wysłaniu przez Opiekuna wiadomości z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: konkurs@lublin.ap.gov.pl. Wzór formularza
znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 czerwca 2019 r.
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5. Zgłoszenia zawierające niepełne dane oraz nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Opiekun zostanie poinformowany o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia w wiadomości
wysłanej przez Organizatora nie później niż 14 czerwca 2019 r.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
etapu eliminacyjnego.
8. Etap eliminacyjny polega na wyłonieniu maksymalnie pięciu Drużyn, które wezmą udział w
grze miejskiej. W tym celu każda ze zgłoszonych drużyn rozwiąże test wiedzy (dalej „test
wiedzy”) w formie pracy pisemnej. Zadania w teście będą związane z zakresem tematycznym
gry miejskiej, o którym mowa w § 1. pkt 4.
9. Test wiedzy, którego przeprowadzenie wynika z § 3. pkt 7, obędzie się 12 września 2019 r. w
siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie. Oceny testów rozwiązanych przez każdą z
Drużyn dokonuje Organizator. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 września 2019 r.
10. W przypadku, gdy zakwalifikowana Drużyna zrezygnuje z udziału w grze, do gry zostanie
włączona drużyna z listy rezerwowej. Rezygnację należy złożyć najpóźniej do dnia 20
września 2019 r. Drużyna włączona do gry zostanie tego samego dnia poinformowana o
zakwalifikowaniu do gry i otrzyma zaproszenie w widomości wysłanej na adres podany przez
Opiekuna w zgłoszeniu.
11. Warunkiem przystąpienia zakwalifikowanej Drużyny do gry miejskiej jest stawienie się całej
Drużyny wraz z Opiekunem w siedzibie Organizatora (wejście od Placu Katedralnego) w
terminie podanym w § 3. pkt 1.
12. Zadaniem Uczestników gry miejskiej jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami
kontrolnymi według wskazówek zawartych w instrukcji do gry oraz według trasy oznaczonej
na mapie do gry i wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie
Drużyna otrzymuje punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego
realizacji.
13. W trakcie gry członkowie poszczególnych Drużyn nie mogą się rozdzielać. Liczba członków
Drużyny będzie weryfikowana w poszczególnych punktach kontrolnych. W razie niezgodności
drużyna może przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, gdy wszyscy jej
członkowie znajdą się w punkcie kontrolnym.
14. Po zliczeniu zadań na wszystkich punktach kontrolnych drużyny powinny niezwłocznie
powrócić do siedziby Archiwum w celu złożenia u Koordynatorów swoich kart gry.
15. Po trasie gry miejskiej Uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów,
skuterów, rowerów i innych pojazdów.
16. W czasie trwania gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Drużyna, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu, zostanie
automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki.
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17. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zatem każdy Uczestnik jest zobowiązany do
zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas gry
i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie trwania gry.
18. Uczestnicy przystępując do gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na
cały czas jej trwania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę
ponoszą rodzice / opiekunowie prawni / Opiekunowie.
19. W przypadku złamania zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom przez
Uczestnika / Drużynę w dowolnym momencie gry Organizator ma prawo do wykluczenia go /
jej z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE GRY I NAGRODY
1. Zwycięska Drużyna zostanie wyłoniona po zakończeniu gry 27 września 2019 r. około godziny
13.00.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim punkcie kontrolnym oznaczonym jako
„START/META” – dziedziniec Archiwum Państwowego w Lublinie. W miejscu wyznaczonym
należy zameldować ukończenie gry i złożyć kartę gry w celu podliczenia punktów przez
koordynatorów.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując
zadania w poszczególnych punktach kontrolnych. Zwycięzcą gry zostanie Drużyna, który
łącznie otrzyma największą liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy więcej niż jedna Drużyna otrzyma równą liczbę punktów, przystąpią one do
dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
5. W grze miejskiej przewidziano 5 nagród głównych dla zwycięzców oraz 25 nagród
dodatkowych dla wszystkich Uczestników.
6. Nagrodą główną jest czytnik e-booków InkBOOK Prime HD. Nagroda dodatkowa to zestaw
gadżetów promocyjnych Organizatora, składający się z wydawnictwa książkowego, kompletu
32 pocztówek z reprodukcjami materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum
Państwowym w Lublinie, kubka, pendrive’a, smyczy oraz przyborów do pisania z logo
Organizatora. Każdy z nagrodzonych Uczestników otrzyma również pamiątkowy dyplom.
7. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o grze miejskiej opublikowanego
na

stronach

Organizatora:

https://lublin.ap.gov.pl/

oraz

https://www.facebook.com/APwLublinie/.
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
9. Uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
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§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników gry
miejskiej oraz danych Opiekunów, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn
leżących po stronie Uczestników i Opiekunów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w grze miejskiej Uczestników i ich
Opiekunów, których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich Opiekunów jest Organizator.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych przetwarzanych przez Organizatora:
e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl
tel. (81) 528 61 57
3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników i ich Opiekunów jest dokonanie
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia gry miejskiej, wyłonienia
zwycięzców oraz przekazania nagród laureatom. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
Uczestnika oraz Opiekuna.
4. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) imię i nazwisko Opiekuna,
c) adres e-mail Opiekuna,
d) telefon kontaktowy Opiekuna.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestników do gry miejskiej. Uczestnikom oraz Opiekunom przysługuje prawo dostępu do
swoich danych, ich zmiany bądź usunięcia, przy czym w momencie usunięcia danych Uczestnik
traci możliwość udziału w grze miejskiej.
6. Dane osobowe Uczestników i ich Opiekunów będą przechowywane przez Organizatora przez
okres niezbędny do przeprowadzenia gry miejskiej i wydania nagród wyróżnionym
Uczestnikom.
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§ 7. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania gry miejskiej Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja złożona przez Uczestnika powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana mailowo lub listownie na adres Organizatora z dopiskiem
„Gra miejska Młodzi śladami II wojny światowej z dnia 27.09.2019 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2019 r. i obowiązuje do 27 września 2019 r.
2.

Regulamin

gry

miejskiej

jest

dostępny

na

oficjalnej

stronie

Organizatora:

http://lublin.ap.gov.pl/.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do
Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, skrócenia, przedłużenia lub przerwania gry z
uzasadnionych przyczyn.
5. Spory odnoszące się i wynikające z przeprowadzonej gry miejskiej będą rozwiązywane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Informacja o zmianach
będzie

zamieszczona

na

stronach

Organizatora:

https://www.facebook.com/APwLublinie/.
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