
Regulamin Gry miejskiej Przygoda z Tatą Poznań  2022 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Przygoda z Tatą  Gra Miejska, zwana dalej Grą, odbędzie się dnia 19 czerwca 2022 roku 
w Poznaniu. 
2. Organizatorem Gry jest: Związek Dużych Rodzin 3 Plus Oddział Wielkopolski  zwany dalej 
Organizatorem. 
3. Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny. W Grze biorą udział osoby, zwane dalej Graczami, 
zrzeszone w Zespołach, przyporządkowanych do odpowiedniej kategorii : 
- Kategoria 1 - Rodzina z małymi dziećmi – od urodzenia do 13 lat 
- Kategoria 2 - Rodzina ze starszymi dziećmi 14-18 lat 
- Kategoria 3 - Rodzina w zespole mieszanym  (z dziećmi w różnym wieku) 
Zespoły mogą liczyć od 2 do 5 i więcej osób, Zespół tworzy rodzina, tata z dzieckiem/dziećmi, 
kapitanem zespołu jest tata. Nie ma ograniczeń wiekowych. 
4. Start gry: Park Cytadela – obok restauracji Umberto (łączka) lub inny park w Poznaniu 
5. Zespoły rozpoczynają Grę w trzech turach. Starty odbywają się w godzinach 11:00, 11:30 i 12:00. 
6. Grę należy zakończyć do godz.  14.00. 
7. Nagrody otrzymują Gracze, którzy zgodnie z zasadami Gry zostaną wyłonieni przez Organizatora. 
8. Zasady Gry opisane są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. 
9. Gracz zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Gry i zaakceptowania go. 
 
II. Rejestracja 
 
1. Rejestracji w Grze można dokonać na dwa sposoby: 
- przy pomocy formularza internetowego, znajdującego się na stronie organizatora 
www.wielkopolska@3plus.pl  
- w przypadku, gdy liczba zgłoszeń elektronicznych nie przekroczy zakładanej liczby uczestników 
Organizator przewiduje możliwość zgłoszeń w Punkcie Startowym w dniu Gry, tj. 19 czerwca 2022r., w 
godz. 10.30 – 11.30 
2. Akceptacja Gracza zarejestrowanego przez Internet następuje poprzez zwrotnego e-maila, 
zawierającego przydzielony numer startowy i godzinę startu. 
3. Liczba Zespołów jest ograniczona. W grze może wziąć udział 60 Zespołów/Zestawów Startowych).  
4. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
III. Gracze 
1. Przez Graczy rozumie się osoby fizyczne, które: 
a. zapoznały się i zaakceptowały Regulamin  oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
b. dokonały rejestracji internetowej lub zarejestrowały się na Punkcie Startowym przed 
grą; 
c. w momencie przystąpienia do gry ukończyły 18 lat; 
2. Graczami są też osoby niespełniające powyższych warunków z uwagi na swój wiek i wynikającą z 
tego niemożnością skutecznego złożenia oświadczenia woli zgodnie z pkt III 1 a, b, c , pod warunkiem 
pozostania pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy takie warunki spełniają  
3. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Zestawu 
Startowego wraz z Kartą/Mapą Gry. 
3. Gracz przystępując do Gry bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na czas 
trwania całej Gry. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez 
Gracza, a także szkody wyrządzone przez Graczy pozostających pod jego opieką. 
4. Gracz w trakcie Gry ma obowiązek postępować zgodnie z Zasadami Gry oraz Regulaminem 
Gry. 



5. Graczy obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji w stosunku do pozostałych 
uczestników Gry. 
 
IV. Zasady Gry 
1. Celem Gry jest zdobycie jak największej liczby punktów podczas wykonywania zadań 
przygotowanych przez Organizatorów. 
2. Gracze zdobywają punkty zgodnie z przydzieloną Kategorią Gracza/Zespołu. 
3. Punkty z zadaniami (Stanowiska Animacyjne) zostaną rozmieszczone w okolicy punktu startowego. 
Czas przejścia trasy gry ok.45 min. Zespoły muszą wykonać wszystkie zadania i stawić się na punkcie 
mety do godz.14.00. Czas przejścia Gry nie ma wpływu na punktację. 
4. Na każdym Stanowisku Animacyjnym będzie znajdował się instruktor - animator oceniający 
poprawność wykonania zadania i przydzielający odpowiednią liczbę punktów. 
5. Instruktorom przysługuje prawo niedopuszczenia Gracza do prowadzonej konkurencji, jeśli 
jego stan będzie wskazywał na znajdowanie się pod wpływem alkoholu, innych środków 
odurzających lub z innych ważnych przyczyn. 
6. Wyniki Gry zostaną ogłoszone przez Organizatorów tego samego dnia. Miejsce i godzina ogłoszenia 
wyników zostanie podane Graczom podczas rejestracji na punkcie startowym 
 
V. Nagrody 
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc uczestnicy otrzymają nagrody w : 
Kategoria 1 - Rodzina z małymi dziećmi: I miejsce, II miejsce, III miejsce  
Kategoria 2 - Rodzina ze starszymi dziećmi 14-18 lat: I miejsce,  II miejsce,  III miejsce   
Kategoria 3 – Rodzina w zespole mieszanym: I miejsce, II miejsce, III miejsce 
2. Dodatkowo: 
a. Wśród Zespołów, które ukończyły grę w określonym czasie rozlosowane zostaną rodzinne gry 
planszowe. 
b. Wszyscy Gracze, biorący udział w Grze otrzymają pamiątkowe koszulki. 
c. Do otrzymania Nagród uprawnieni są Gracze, którzy zostaną wskazani przez Organizatora 
na podstawie zdobytych punktów oraz posiadają ważną Kartę/Mapę Gry. 
 
VI. Organizatorzy: 
1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych czynności w celu 
przygotowania i przeprowadzenia Gry w sposób zgodny z Regulaminem. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy podczas 
trwania Gry, w szczególności dotyczy to ewentualnych kontuzji związanych z zadaniami 
sprawnościowymi. 
3. Organizatorzy nie są stroną między Graczami a osobami trzecimi, których dobra mogą być 
naruszone w trakcie Gry. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Grze, ze skutkiem 
natychmiastowym, Graczowi, którego zachowanie będzie niezgodne z Regulaminem lub 
w istotny sposób będzie zakłócało przebieg Gry. 
5. Nad poprawnością przebiegu Gry czuwać będą osoby wskazane przez Organizatorów. 
 
VII. Ochrona danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” 
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) 
informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych Związek Dużych Rodzin 3 Plus Oddział Wielkopolski z 
siedzibą w Poznaniu ul. Zakopiańska 217  



2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa, w szczególności: art. 6 ust. 1, 
pkt. a RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 
1000). 
3. Kontakt z administratorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:  
wielkopolska@3plus.pl 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w imprezie Gra miejska Przygoda z Tatą 
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane mogą być 
udostępnione Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej m.in. do celów sprawozdawczych. 
6. Posiadają Państwo prawo do: 
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
-  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 
RODO; 
-  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
7. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane 
do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający 
z odrębnych przepisów prawa. 
9. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można 
wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
Warunkiem uczestnictwa w imprezie Gra miejska Przygoda z Tatą  jest wypełnienie 
formularza wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu). 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w przypadku 
wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry. 
3. Organizator zastrzega sobie zmiany w puli nagród. 
4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, decyzje podejmuje Organizator 
 


