
REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ 

 

1. Organizatorem Rodzinnej Gry Miejskiej jest Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu we 

współpracy z Urzędem Miasta Oświęcim. Gra jest organizowana w ramach XII Małopolskiego 

Festiwalu Jackowe Granie oraz Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko. 

 

2.  Za koordynację i przebieg gry odpowiedzialni  są: Stefan Andruszko oraz Żaneta Skamaj 

telefon: 607-099-753.  

 

3. Udział w grze oraz towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny.  

 

4. Gra odbędzie się na terenie miasta Oświęcim i trwać będzie od godziny 17:00 do godziny 

19:00  w dniu 15.08.2019 r. (czwartek). 

 

5.  Oficjalne zakończenie gry i wręczenie nagród zaplanowane jest 15.08.2019 r., ok. godz. 19.30  

Na Rynku Głównym w Oświęcimiu.  

 

6. Główny cel gry: 

 Integracja uczestników 

 rozbudzanie ducha współpracy i zdrowej rywalizacji  

 promocja miasta Oświęcim  

 

7. W grze mogą wziąć udział drużyny, w skład których wchodzi od 3 d 5 osób. Drużyna powinna 

mieć swoją nazwę. 

 

8. Drużyna dokonuje zgłoszenia w terminie do poniedziałku 12.08.2019 r. do godz.16:00 w 

Biurze Oratorium lub pod numerem telefonu 607-099-753. 

 

9. 15 sierpnia o godzinie 16:50 na scenie na Rynku Głównym w Oświęcimiu zostaną 

przedstawione zasady gry oraz rozdane pakiety niezbędne do rozpoczęcia zawodów. 

 

10. W każdym punkcie gry czekać będzie wolontariusz ( w odpowiednim stroju), który będzie 

przyznawał punkt za poprawnie wypełnione zadanie.  

 

 

11.  Po skończonej grze uczestnicy oddają  Kartę Gry ( z wszystkimi podpisami) w Biurze 

Zawodów na Rynku Głównym w Oświęcimiu.  

 

12.  Grę wygrywa drużyna z największą ilością punktów. W sytuacji, gdy dwie lub więcej drużyn 

uzyskają ten sam wynik punktowy o zwycięstwie będzie decydować czas.  

 

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie gry, w tym: do 

usunięcia uczestnika, który nie przestrzega zasad Regulaminu, wydłużenia lub przerwania gry 

z ważnych przyczyn oraz odwołania/przełożenia terminu lub zmiany miejsca przebiegu gry. 

 

14. Składając wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnik gry wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych w zakresie koniecznym dla przeprowadzenia gry oraz 



wydarzeń jej towarzyszących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach 

komercyjnych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, brak zgody uniemożliwia udział w grze.  

 

15. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie – publikowanie na stronach internetowych organizatora  

Towarzystwa Salezjańskiego Domu Zakonnego (w tym stronie Oratorium), Towarzystwa 

Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej oraz na stronie Agenzia iNfo Salesiana zdjęć z gry 

miejskiej.  

 

16.  Złożenie Karty zgłoszenia drużyny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

prac powstałych w wyniku wykonywania zadania w punktach gry jako materiału 

ilustracyjnego do publikacji na stronie internetowej organizatora. 

 

17.  W kwestiach spornych dotyczących gry, których nie uwzględniono w niniejszym Regulaminie, 

Organizator zastrzega sobie głos decydujący.  

 

 

 

Życzymy miłej zabawy! 


