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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ  

„NIEPODLEGŁA 2021” 

14.08.2021 r., godz. 15.00-16.00 

 

  

 

 

§ 1. Gra miejska „NIEPODLEGŁA 2021” (zwana dalej „Grą”) jest wydarzeniem realizowanym   
w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat historii Bełchatowa.  

 

§ 2. Organizator  

 

1. Organizatorem gry miejskiej „NIEPODLEGŁA 2021” realizowanej na terenie miasta 
Bełchatów, jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie (zwane dalej „Muzeum”) z siedzibą  
przy ul. Rodziny Hellwigów 11.  

 

 

§ 3. Uczestnicy  

 

1. Gra przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. W sytuacji, gdy w drużynie są osoby poniżej  

18 roku życia drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna. 

 

2. Uczestnicy gry biorą udział w grze zespołowo. W skład każdej drużyny może wejść min. 

1 osoba dorosła + 1 dziecko lub max. 2 osoby dorosłe + 3 dzieci.  

Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny.   

 

3. Uczestnicy gry biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Muzeum 

nie zapewnia dla uczestników gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Muzeum nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób 

niepełnoletnich uczestniczących w grze.   

 

§ 4. Cel Gry  

 

1. Celem gry jest kształtowanie poczucia więzi z Bełchatowem, ukazanie zwykłych miejsc 

w niecodzienny i ciekawy sposób oraz upowszechnianie wiedzy nt. historii i dziedzictwa 
kulturowego miasta wśród uczestników. Świadomi mieszkańcy są bardziej zintegrowani ze swoją 
miejscowością i lokalną społecznością, są aktywni społecznie i chętniej działają na rzecz swojej 

miejscowości. 

 

 

§ 5. Zasady Gry  

 

1. Szacunkowy czas udziału drużyny w całej grze to 1 godzina.   

 

2. Tematem gry będą postacie i miejsca związane z historią Bełchatowa, w szczególności okresem 
dwudziestolecia międzywojennego. Zadania będą realizowane przez drużyny samodzielnie oraz 
we współpracy z wolontariuszami – (dalej zwanymi „Asystentami”).   



2 
 

3. Głównym zadaniem drużyn będzie zlokalizowanie i odszukanie danych obiektów/miejsc  

w przestrzeni miejskiej. W miejscach kontrolnych rozlokowani zostaną Asystenci. Każda drużyna 
po dotarciu do miejsca kontrolnego, otrzyma potwierdzenie świadczące o dotarciu  

do wskazanego punktu i tym samym otrzyma jeden punkt. Ponadto w punktach kontrolnych  

na każdą z drużyn czekać będzie jedno pytanie dotyczące historii danego miejsca/obiektu.  

Za poprawną odpowiedź, drużyna otrzyma jeden punkt. Każda z drużyn może maksymalnie  

w jednym punkcie kontrolnym otrzymać 2 punkty. 

 

4. Gra rozpoczyna się o godz. 15.00 przy pomniku P.O.W., przy Kościele Św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika w Bełchatowie. Następnie uczestnicy otrzymają informacje o kolejnych punktach 
kontrolnych. Ostatnim punktem kontrolnym jest grób Stefana i Nelly Hellwigów w parku przy 
Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. 

 

5. Drużyna kończy grę po odszukaniu wszystkich miejsc kontrolnych oraz udzieleniu poprawnych 

odpowiedzi.  

 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w grze należy wysłać na adres e-mail: m.uss@muzeum-

belchatow.pl lub dostarczyć do siedziby  Muzeum do dnia 13.08.2021 r. do godz. 15.00. 

 

7. Zgłoszenie drużyny musi zawierać: 

 -   w tytule wiadomości tekst: „NIEPODLEGŁA 2021” 

 -   w treści wiadomości:   

- nazwę drużyny, przy czym nazwa nie może zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe;  

- imię i nazwisko każdego członka drużyny,   

- wiek każdego członka drużyny,  

- imię oraz numer telefonu komórkowego głównego przedstawiciela drużyny,   

- kontaktowy adres e-mail głównego przedstawiciela drużyny.  

 

Za datę przesłania zgłoszenia do organizatorów uznaje się datę otrzymania go przez Muzeum. 
Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po upływie terminu -  nie będą brane pod uwagę.  

 

10. Możliwe będzie zgłoszenie udziału bezpośrednio na stanowisku startowym (przy pierwszym 

punkcie kontrolnym) w dniu realizacji, przed rozpoczęciem gry.  

 

11. Drużyna sama ustala sposób dotarcia do kolejnego stanowiska. Członkowie drużyny muszą 
poruszać się razem. 

 

12. Gra zakończy się w ostatnim punkcie kontrolnym po przedstawieniu liczby zgromadzonych 

punktów zdobytych w trakcie gry.  

 

13. Organizator przewidział nagrody drużynowe dla uczestników gry. 

 

14. W przypadku naruszenia przez uczestnika gry lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania 
zasad fair play, utrudniania gry innym uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym 
momencie gry Organizator ma prawo do wykluczenia drużyny i wszystkich jej członków 
z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

 

mailto:m.uss@muzeum-belchatow.pl
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15. Zgłoszenie udziału w grze jest równoznaczne z:   

- potwierdzeniem, że każdy z członków drużyny (uczestników) zapoznał się z niniejszym 
regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym 
regulaminie, 

- wyrażeniem przez każdego z członków drużyny (uczestników) zgody na przetwarzanie przez 
organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883), 

- wyrażeniem przez każdego z członków drużyny (uczestników) zgody na opublikowanie 

na stronach internetowych organizatorów wizerunku uczestnika.  

 

16. Wartość zestawu upominków, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie przekracza 700 złotych 

brutto. Zatem uczestnicy, którym ww. nagrody zostaną przyznane nie są obowiązani do uiszczenia, 

w związku z przyznaniem nagrody, podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  

i na stronie internetowej http://www.muzeum.belchatow.pl/ 

 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Muzeum.  

 

3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu 

zostanie ogłoszona na stronie http://www.muzeum.belchatow.pl/ oraz na Facebooku.  

 

4. Administratorem danych osobowych uczestników do celów związanych z grą jest Muzeum. 

Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

 

5. Dane osobowe uczestników gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia gry, 

wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlynwiedzy.org.pl/
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FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 

 

GRA MIEJSKA „NIEPODLEGŁA 2021” 

14.08.2021 r., godz. 15.00-16.00 

 

 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(NAZWA DRUŻYNY) 

 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(LICZBA CZŁONKÓW DRUŻYNY) 
 

 

3. IMIĘ, NAZWISKO I WIEK KAŻDEGO Z CZŁONKÓW DRUŻYNY: 

 

-  

- 

- 

- 

- 

4. NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL PRZEDSTAWICIELA DRUŻYNY (GŁÓWNODOWODZĄCEGO).  

 

.................………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Administratorem danych osobowych podanych do umowy jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie, 

ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji zadań statutowych Muzeum. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 d) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami 

archiwizacyjnymi. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym 

pracownikom Muzeum. Zebrane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do 

ich przetwarzania na mocy prawa. Podmiot danych ma prawo żądania dostępu do danych 

osobowych oraz poprawiania danych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie 

wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw. Można także wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych można znaleźć na 

stronie Muzeum: http://www.muzeum.belchatow.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych w 

Muzeum: iod@muzeum-belchatw.pl 

 

 

Data, miejsce i podpis:   ………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.muzeum.belchatow.pl/
mailto:iod@muzeum-belchatw.pl

