
 

 

 

1. Gra rodzinna „Z językiem za pan brat” (dalej: „Gra”) jest organizowana przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-960) przy ul. Kolegiackiej 3 oraz Fundację Języka Polskiego 

z siedzibą w Warszawie (00-927) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (dalej „Organizatorzy”). 

2. Nagrody w Grze fundują Organizatorzy. 

3. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a także członkowie ich rodzin. 

4. Warunkiem udziału w Grze jest zapoznanie się z jej zasadami określonymi w Regulaminie. 

5. Udział w Grze jest bezpłatny. 

 

Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 29 lutego 2020 r. w godzinach 11.00–15.00 na terenie Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Wilanów w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3. 

 

1. Gra jest przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy lubią dobrą zabawę, główkowanie i współdziałanie w grupie. 

2. W Grze biorą udział Zespoły liczące od 2 do 4 osób. 

3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: 

shorturl.at/jqWX5.  

4. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 28 lutego 2020 r. do godziny 16.00. 

5. Osoby niepełnoletnie: 

a) poniżej 11. roku życia mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodziców bądź opiekuna prawnego, 

b) powyżej 11. roku życia mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego. 

6. Każdy Zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry.  

https://docs.google.com/forms/d/1PcMbp0H7yxwB5YZDYurcuFShz8Uk5GbRD9SN_9Xxar8/edit#responses


 

1. Tematem przewodnim Gry jest język polski.  

2. W recepcji Gry, zaraz po podpisaniu listy obecności, Zespół otrzyma kartę Gry, a każdy członek Zespołu – opaskę 

na rękę. 

3. Gracze rozwiązują zadania rozlokowane na pięciu stanowiskach. Za poprawnie rozwiązane zadania gracze 

gromadzą elementy potrzebne do zadania finałowego, którego treść znajduje się na karcie Gry. Szczegóły 

dotyczące każdego z zadań będą podawane uczestnikom Gry na poszczególnych stanowiskach. 

4. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.  

5. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem.  

6. Gra kończy się 29 lutego 2020 r. o godzinie 15.00. Do tej godziny Zespoły powinny zgłosić się do recepcji Gry. 

7. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub przez Zespół zasad Regulaminu, złamania zasad fair play, 

utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek Organizatorzy mają prawo wykluczenia Zespołu z Gry. 

Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

8. Odbierając kartę Gry, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem. 

 

1. Nagrodę otrzyma każdy Zespół, który poprawnie wykona wszystkie zadania, w tym zadanie finałowe.  

2. Poprawność wykonania zadań stwierdza przedstawiciel Organizatorów na stanowisku recepcyjnym Gry. Wtedy też 

następuje wręczenie nagrody. 

3. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce. 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów z siedzibą 

w Warszawie (02-554) przy ul. Kolegiackiej 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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 

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

„RODO”).  

2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów realizuje obowiązek poinformowania uczestników o zasadach 

przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, przez zamieszczenie w formularzu rejestracyjnym 

klauzuli informacyjnej. Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik 1 do Regulaminu. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

4. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym, 

wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów w celu organizacji i przeprowadzenia Gry.  



 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do przeprowadzenia Gry. 

6. Informacja o Grze, a także zdjęcia dokumentujące jej przebieg oraz wręczenie nagród mogą zostać opublikowane 

na stronie internetowej Organizatorów. 

 

7. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie: www.bibliotekawilanowska.pl. 

8. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych Regulaminem, a także w zakresie interpretacji 

Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. 

10. Zgłaszając udział w Grze i biorąc w niej udział, uczestnik Gry lub jego rodzic bądź opiekun prawny (w przypadku 

osób małoletnich) podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i zgadza na jej treść. 

 

 

 

1. Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

z siedzibą w Warszawie (02-960) przy ul. Kolegiackiej 3. 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia gry rodzinnej „Z językiem za pan brat”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO). 

3. Dobrowolność podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

4. Odbiorcy danych  

W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania 

poufności przetwarzanych danych. 

5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany. 

https://www.bibliotekawilanowska.pl/


 

6. Czas przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia gry.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

8. Prawo wniesienia skargi  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

 

Ponadto informujemy, że w trakcie konkursu będą wykonywane fotografie, które zostaną opublikowane na stronach 

internetowych Organizatorów. 

 


