
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Grudzień ’70. Szczecin Miasto Wolności” 

 

1. Organizatorem gry miejskiej jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w  Szczecinie 

prowadzony przez Stowarzyszenie Eko-Spol z siedzibą w Szczecinie, które jest fundatorem 

nagród. 

2.  Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

3. Gra miejska pt. „Grudzień ’70 Szczecin Miasto Wolności” odbywa się 12.12.2020 r. w 

godzinach 11.00 – 14.00, stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej. 

4. Celem gry jest zapoznanie jej uczestników z tematyką wydarzeń, jakie miały miejsce w 

Szczecinie w grudniu 1970 r. i zapoznanie się z miejscami znajdującymi się w Szczecinie, 

związanymi z powyższym tematem.  

5. Udział w grze jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest stawienie się  na 

starcie. 

6. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej 

ostrożności. Charakter imprezy powoduje, że grupy poruszają się po mieście na własną 

odpowiedzialność. 

7. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub grupę niniejszego regulaminu, złamania zasad 

uczciwej rywalizacji bądź utrudniania gry innym uczestnikom, organizator ma prawo do 

wykluczenia go z gry.  

8. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja przez aplikację Messenger u prowadzących 

grę oraz odbiór mapy, również przez tę aplikację. 

9. Odbierając mapę, uczestnicy zgadzają się na zasady gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej 

Regulaminem. 

10. Poprzez udział w grze uczestnik wyraża zgodę na: 

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia Gry miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883); 

- opublikowanie przez organizatora na łamach stron internetowych, portali 

społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w 

uzasadnionym przypadku, imienia i  nazwiska uczestnika. 

11. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali w 

trakcie Gry. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. 

W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów, decydować 

będzie czas pokonania trasy Gry, ewentualnie przystąpią one do dodatkowego zadania 

rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców. 

12. Gra miejska  „Grudzień ’70. Szczecin Miasto Wolności” została opracowana i będzie 

realizowana  przez nauczycielki XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w 

Szczecinie p. Sonię Pańczuk-Mura i p. Małgorzatę  Kryk. 

 

 

 


