
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin, dalej jako Regulamin, określa zasady Gier Miejskich pn. Zmierzch przed burzą i Mali Reporterzy, 

zwanych dalej Grami, oraz prawa i obowiązki uczestników Gier. 

Organizatorem Gier jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, REGON: 

140530761, NIP: 7010015596, zwany dalej Organizatorem. 

Przeprowadzającym Gry na zlecenie Organizatora jest: Rafał Patla, prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą: 

ADVENTURE WARSAW RAFAŁ PATLA, ul. Zwoleńska 79N, 04-761 Warszawa, NIP: 5213235994, REGON: 142121937, 

zwany dalej Przeprowadzającym Gry.   

 

II. ZASADY GIER 

1. Gry odbywają się na terenie Warszawy, tj. Ogród Saski i okolice. Gry rozpoczynają się 11 listopada 2021 r. o godz. 

10:00, kończą się 11 listopada 2021 r. o godz. 16:00. 

2. Uczestnicy przystępując do Gier biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną na cały czas trwania Gier.  

3. W czasie Gier obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

4. Gry toczą się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej 

ostrożności.  

5. Każda z osób biorących udział w Grach powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grach. 

Organizator ani Przeprowadzający Gry nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grach. 

6. Charakter Gier powoduje, że uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. 

7. Uczestnictwo w Grach jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwa w Grach, jak i praw i obowiązków z nim 

związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

8. Po trasie Gier zespoły poruszają się pieszo lub komunikacją miejską. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymogów 

sanitarno-epidemiologicznych związanych z wirusem SARS-CoV-2 oraz zobowiązują się do stosowania poleceń 

wydawanych w tym przedmiocie przez osoby wyznaczone do obsługi Gier przez Organizatora i 

Przeprowadzającego Gry. 

 

III. UCZESTNICY GIER I ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grach jest rejestracja poprzez formularz umieszczony na stronie www.muzhp.pl  

2. Przystępując do Gier, tj. odbierając kartę Gry, uczestnicy oświadczają, iż akceptują w całości niniejszy Regulamin 

i zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie 

warunki, które uprawniają do udziału w Grach. 

3. Uczestnicy biorą udział w Grach w ramach zespołów 

4. Na czele każdego zespołu stoi pełnoletni opiekun, reprezentujący zespół wobec Organizatora i 

Przeprowadzającego Gry. 

5. Uczestnik może brać udział w Grach tylko i wyłącznie w składzie jednego zespołu. 

6. W trakcie Gier członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać.  

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA 

1. Nadzór nad zgodnością przebiegu Gier z niniejszym Regulaminem pełni Przeprowadzający Gry.  

2. Przeprowadzający Gry ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników Gier mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich, a także za działania lub zaniechania powstałe z 

winy uczestników lub osób trzecich, powodujące szkodę na osobie lub mieniu.   

3. Organizator lub Przeprowadzający Gry zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań 

dokonywanych przez uczestnika Gier, które mogą godzić w interesy lub wizerunek Organizatora lub 

Przeprowadzającego Gry. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez uczestnika Gier będzie uznana 

również za naruszenie Regulaminu, a Organizator lub Przeprowadzający Gry zastrzega sobie prawo wykluczenia 

takiego uczestnika z Gier, a także przerwania Gier. 

V. DANE OSOBOWE 

1. Przystąpienie do Gier jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na opublikowanie swojego wizerunku 

na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach 

masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem przebiegu Gier. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 

http://www.muzhp.pl/


przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) 

Muzeum Historii Polski w Warszawie informuje, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-

560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod nr RIK: 73/2006, NIP: 7010015596, REGON: 140530761. 

2) Z inspektorem ochrony danych, panem Pawłem Sidorem, można skontaktować się pod numerem telefonu 534 432 

884 lub mailowo: daneosobowe@muzhp.pl. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. realizacji Państwa udziału w Grach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b. ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony 

interes Administratora polegający na ochronie jego praw), 

c. archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d. realizacji statutowego zakresu działania Muzeum Historii Polski w Warszawie, do którego należy 

zapewnienie powszechnego, trwałego, nieskrępowanego i otwartego dostępu do polskiego dorobku 

historycznego, humanistycznego, kulturalnego i artystycznego, na podstawie niezbędności przetwarzania 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. 

5) Państwa dane mogą być udostępniane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie upoważnionym pracownikom, 

współpracownikom na podstawie stosownego upoważnienia, podmiotom współpracującym z Muzeum Historii 

Polski w Warszawie, przetwarzającym je na zlecenie Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

6) Jako Administrator Muzeum Historii Polski w Warszawie obowiązane jest do przechowywania dokumentów 

zawierających Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania Gier oraz po ich zakończeniu przez okresy 

wskazane przepisami prawa, w tym przedawnienia roszczeń, wypełnienia obowiązków podatkowych, 

rachunkowych lub archiwalnych. 

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. 

9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG) ani do organizacji międzynarodowych. 

10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą w Punkcie Startowym Gier.  

2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i zasady udziału w Grach mogą ulec zmianie w każdym czasie. 

Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w 

Punkcie Startowym. Uczestnik Gier bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w 

Regulaminie. 

3. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Gry” – nie później 

niż do chwili zakończenia Gry, o którym mowa w rozdziale II pkt 2. Będą one rozpatrywane w terminie 5 dni od dnia 

ich złożenia. 

4. W razie wykrycia nieprawidłowości w zachowaniu uczestnika Gier Organizator lub Przeprowadzający Gry 

zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego uczestnika z Gier, a także przerwania Gier.  

5. Gry nie są grami losowymi, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2. ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 

1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.). 

6. Przeprowadzający Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu 

Gier. 

7. W kwestiach dotyczących przebiegu Gier, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy 

do Przeprowadzającego Gry. 


