Regulamin Gry miejskiej
„Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja”
1. Termin: 07.12.2019 r. Czas trwania gry to około 3 godziny.
2. Organizatorem Gry miejskiej (zwanej dalej „Grą”) jest Miasto Ustroń – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystykioraz firma Szymon Pilch(Południe Events).
3. W Grze mogą brać drużyny 2-4 osobowe, które zarejestrowały się na stronie internetowej: www.gry.ustron.pl oraz osoby, które stawią się w odpowiednim czasie w wyznaczonym czasie
gry – jednak tylko w przypadku wolnych miejsc. Gra przeznaczona jest dla dzieci, w każdej drużynie powinny znajdować się dzieci wraz z co najmniej jednym opiekunem.
4. Na stronie rejestruje się kapitan, który podaje również nazwę drużyny. Dane osobowe pozostałych uczestników Gry są podawane w dniu imprezy w biurze zawodów.
5. W grze może wziąć udział 20 drużynstartujących.
6. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Rejestracja do gry jest bezpłatna.
8. Rejestrując się do Gry, uczestnik akceptuje Regulamin Gry miejskiej „Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja” w imieniu całej drużyny.
9. Gra jest przewidziana dla uczestników pełnoletnich. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w trakcie gry.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników.
11. Gra jest oparta na systemie zagadek, rozmieszczonych w ścisłym centrum miasta. Szczegółowe instrukcje dotyczące trasy zostaną przekazane drużynom w dniu imprezy przed startem
gry.
12. Zgodnie z rozporządzeniem 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 – uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
13. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miasto Ustroń (imię, nazwisko, adres e-mail). Dane wykorzystywane są w celu wysyłania informacji dotyczących gier miejskich w
Ustroniu.
14. Istnieje możliwość wycofania uczestnictwa, udziału w grze, a tym samym zgody na przetwarzanie danych poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres gry@ustron.pl.
15. Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na filmowanie, fotografowanie ich oraz ich dzieci oraz zgodę na
wykorzystanie bez odrębnego wynagrodzenia wizerunków w materiałach reklamowych ustrońskich gier miejskich, a także w celach promocyjnych miasta oraz przez partnerów, sponsorów
Gry w celach promocyjnych i marketingowych.
16. Patronami i Sponsorami Gry są firmy oznaczone na stronie Gry poprzez swoje logo.
17. Uczestnicy Gry wyrażają zgodę na użycie ich adresów mailowych – celem przesyłania zaproszeń na kolejne gry miejskie.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry. Udział w Grze oraz ewentualne ubezpieczenie uczestników odbywa się na własną odpowiedzialność.
19. W Grze nie mogą̨ uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
20.Ocena przyznanych poszczególnym drużynom punktów nie podlega negocjacjom. Od wyników Gry ogłoszonych na mecie Gry nie przysługuje uczestnikom odwołanie. Wyniki są ostateczne.
Ewentualne skargi prosimy zgłaszać mailowo na adres: gry@ustron.pl, gdzie zostaną niezwłocznie rozpatrzone. Ich rozpatrzenie nie wpłynie jednak na końcowe wyniki gry.
21. Nagrody, upominki, trofea otrzymują wszystkie drużyny, które ukończą grę miejską.

