
REGULAMIN KRYMINALNEJ GRY TERENOWEJ
“RZODKIEWA ATAKUJE”

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Kryminalna Gra terenowa “RZODKIEWA ATAKUJE” odbywać będzie się
19.06.2021 (sobota) od godziny 14.00. do 19.00 przy galerii sztuki tuBaza (aleja
Zwycięstwa 291, Gdynia).

2. Gra organizowana jest przez studentów kulturoznawstwa z UG w ramach
zaliczenia zajęć “Projekt społeczno-kulturowy” prowadzony przez panią dr
Martę Tymińską.

3. Projekt zrealizowany zostanie z funduszy Uniwersytetu Gdańskiego -
Akademickie Centrum Kultury “Alternator”.

4. Patronem projektu jest: Studenckie Radio MORS oraz ACK “Alternator”.
5. Na grę obowiązują zapisy w grupach dwuosobowych.
6. Zapisy będą odbywać za pomocą formularza umieszczonego na stronie:

https://forms.gle/omsQfRq5N83GbRY47
7. Gra przeznaczona jest dla osób powyżej 16. roku życia. Osoby które nie

ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w grze tylko za zgodą osób
dorosłych. (Wzór zgody znajduje się na końcu regulaminu. Zgodę należy
wydrukować/przepisać ręcznie, wypełnić a następnie ukazać przed
rozpoczęciem gry danej drużyny.)

8. Na terenie gry zabronione jest spożywanie alkoholu oraz palenie wyrobów
tytoniowych.

9. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w
grze jest bezpłatny.

10. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia (między
innymi kody rabatowe od firmy REBEL).

11. Dla najlepszych drużyn (6-7) przewidziane są nagrody główne w postaci
kryminalnych gier karcianych.

12. Nagrody główne przydzielane są dla najlepszych drużyn w danej turze.
13. Tury podzielone są godzinowo:

- TURA 1 - 14.00 - 14.50
- TURA 2 - 15.00 - 15.50
- TURA 3 - 16.00 - 16.50
- TURA 5 - 17.00 - 17.50



- TURA 6 - 18.00 - 18.50
14. Udział w grze stanowi bezpośrednią zgodę na utrwalanie i publikację

wizerunku osób uczestniczących.
15. Udział w grze stanowi bezpośrednią zgodę na akceptację regulaminu.
16. Nieprzestrzeganie regulaminu automatycznie dyskwalifikuje z dalszego

udziału w grze.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Cel gry:

Celem gry jest poszerzenie wiedzy w zakresie roślin trujących wynikające z fabuły
rozgrywki. Rozwój logicznego myślenia i zaufania własnej intuicji graczy,
oderwanie uczestników od zajęć domowych oraz ciekawe spędzenie weekendu na
świeżym powietrzu.

Za zadanie uczestników gry będzie rozwiązanie zagadki kryminalnej. Będą oni
musieli odwiedzać kolejne punkty kontrolne, na których czekać na nich będą
zagadki i zadania. Do większości z nich będzie przydzielony animator wcielający się
w konkretną postać i tym samym kierujący danym punktem.

2. Drużyny:

1) W grze mogą wystartować drużyny dwuosobowe.
2) Zapisy drużyn dokonywane są od godz. 12.00 11.06.2012. do godz. 18.00

17.06.2021. w formularzu: https://forms.gle/omsQfRq5N83GbRY47
3) Czas na zapisy może zostać skrócony, jeśli zbierze się komplet drużyn.
4) Maksymalna liczba drużyn biorących udział w grze to 25 (50 osób).

3. Przebieg gry :

1) Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 5 minut przed
planowanym rozpoczęciem gry.

2) Drużyny startują z miejsca startu w odstępach 10-15 minutowych. O
kolejności startu członkowie drużyn dowiadują się do 18.06.2021. do godziny
12.00 (mailowo lub telefonicznie).



3) Na przejście gry każda z drużyn ma do 60 minut. Po przekroczeniu czasu
drużyna nie będzie brana pod uwagę przy przydzielaniu nagród głównych.

4) Korzystanie z Internetu oraz innej pomocy zewnętrznej do rozwiązania
zagadek jest zabronione.

5) Uczestnicy mają możliwość korzystania z telefonów komórkowych w celu
robienia zdjęć podczas gry terenowej (np. na pamiątkę, do ewentualnej
pomocy w grze lub uzyskania dodatkowych punktów).

6) Uczestnicy będą mieć możliwość uzyskania dodatkowej liczby punktów
poprzez zrobienie 3 zdjęć określonym na starcie przedmiotom.

4. Podczas trwania gry drużyny nie powinny się rozdzielać.
5. Po przybyciu na określony w momencie startu końcowy punkt kontrolny

należy wypełnić Kartę Pytań i odpowiedzieć na pytania dotyczące fabuły
rozgrywki.

6. Po weryfikacji Kart Pytań, zliczeniu punktów oraz porównaniu czasu
przejścia gry ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje liczba
zdobytych punktów oraz czas rozgrywki.

III. RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informuje, że:

1. 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących (zwanych
dalej “OU”) jest Uniwersytet Gdański, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita
Stwosza 51, 80-312, tel: 58 523 30 00;

2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na Uniwersytecie Gdańskim
możliwy jest pod adresem email: rzodkiewaatakuje@gmail.com

3. 3. Dane osobowe OU przetwarzane będą w celu zapisania Pani/Pana na
bezpłatne wydarzenie “Rzodkiewa atakuje” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.

4. 4. Dane osobowe OU przetwarzane będą przez czas prowadzenia
korespondencji oraz w czasie realizacji gry “Rzodkiewa atakuje”, a następnie
zostaną usunięte;

5. 5. Przysługuje OU prawo dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych
w przepisach RODO;



6. 6. Odbiorcami danych osobowych OU będą podmioty świadczące usługę
obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora,
zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);

7. 7. Osobom uczestniczącym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do
zapisania Osób Uczestniczących do gry “Rzodkiewa atakuje”.



OŚWIADCZENIE RODZICÓW - ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ W WYDARZENIU

Ja, niżej podpisany (a):

…………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały(a) w:

………………………………………………………………………………………………….. (adres zamieszkania)

Identyfikujący się dowodem osobistym numer:……………………………,

PESEL:……………………………………………..,

telefon komórkowy:…………………………………………….,

Wyrażam zgodę na uczestnictwo:

……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………………………………….. (adres zamieszkania)

……………………………………………… (PESEL)

w grze terenowej ,,Rzodkiewa atakuje”, która odbędzie się dnia 19.06.2021 w Gdyni.

Os ́wiadczam, że przyja ̨łem do wiadomości, iz ̇ Organizator w/w wydarzenia nie
zapewnia opieki oso ́b dorosłych dla osób niepełnoletnich i osoby te be ̨dą
przebywały na terenie tej imprezy na moja ̨ wyła ̨czna ̨ odpowiedzialnos ́ć oraz, że
akceptuje ̨ regulamin w/w imprezy.

.............................................................................................................................................................
(miejscowos ́ć,data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)


