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Regulamin udziału w wydarzeniu “Diabelskie potyczki” ‒ gra terenowa  

 

1. Wydarzenie organizowane jest przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, plac Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (dalej: „Organizator").  

2. Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2021 r., w godzinach 14-18, na terenie miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego.  

3. Zasady uczestnictwa: 

a. Celem gry jest pogłębianie wiedzy dotyczącej Tomaszowa Maz. i okolic. 

b. Wydarzenie polega na przejściu trasy oraz wykonaniu zadań znajdujących się na trasie. 

c. Każdy uczestnik/grupa otrzymuje od organizatora kartę gry miejskiej „Diabelskie 

potyczki”, na której wpisuje hasła odgadywane na trasie. 

d. Po trasie gry uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, 

skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych. 

e. Gra toczy się w ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy zobowiązani są do 

zachowania szczególnej ostrożności. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

4. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć pod 

opieką osoby dorosłej.  

5. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach 2‒10-osobowych.  

6. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 8 maja do 14 maja 2021 r. Należy je składać 

elektronicznie na adres e-mail: informacjaturystyczna@mck-tm.pl, telefonicznie pod 

numerem 44 710 03 29 lub osobiście w Informacji Turystycznej, plac Kościuszki 29. W 

zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę grupy oraz jej 

liczebność.  

7. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

8. Organizator przewiduje drobne upominki dla uczestników. 

9. Gra terenowa odbędzie się bez względu na pogodę. 

10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Za szkody 

wyrządzone przez uczestników organizator nie odpowiada.  

11. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

12. Informacje w sprawie wydarzenia można uzyskać pod nr telefonu: 44 710 03 29. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w wydarzeniu ponosi uczestnik.  

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce: 

1. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia (w szczególności gorączka, kaszel, 

duszności) należy bezwzględnie pozostać w domu. 

2. Zaleca się posiadanie własnego środka do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, 

napojów na własny użytek. 

3. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w wydarzeniu, nie mogą swoim 

zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie 

stanu epidemii.  

4. Regulamin może ulec zmianie, jeżeli zmienią się przepisy związane ze stanem epidemii 

COVID-19.   
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5. Wydarzenie zostanie odwołane, jeżeli obowiązujące przepisy prawa związane ze stanem 

epidemii COVID-19 będą zabraniały organizacji tego typu wydarzeń.  

 

 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, z siedzibą przy 

placu Tadeusza Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Dane kontaktowe 

administratora: tel. 447122369.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się 

we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@mck-tm.pl.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją wydarzenia, będą przetwarzane przez 

administratora wyłącznie w celu realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z 

organizacją wydarzenia oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych może być Główny Inspektorat Sanitarny lub służby wskazane 

przez niego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, a także później, tj. w ciągu 

14 dni od zakończenia wydarzenia.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.  

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  


