REGULAMIN GRY RODZINNEJ „EKO PODCHODY”
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem gry rodzinnej „EKO PODCHODY” (zwanej dalej Grą) jest Gmina Pyskowice,
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach.
2. Partnerem Gry jest Powiat Gliwicki.

II. Zasady Gry
1. Gra odbędzie się 3 lipca 2021 r.
2. Głównym celem Gry jest zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców
Pyskowic i powiatu gliwickiego.
3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Stacjami oraz
wykonywanie następujących po sobie zadań.
4. Udział w Grze jest bezpłatny.
5. Po trasie Gry zespoły mogą poruszać się różnymi środkami transportu wg uznania
- zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
6. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną
odpowiedzialność.
7. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na
cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę
ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu. W każdym zespole musi się
znajdować osoba pełnoletnia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące
naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. Organizator nie jest stroną
między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

III. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie do
sekretariatu MOKiS wypełnionej Karty Zapisu (kartę można dostarczyć w wersji
papierowej lub przesłać skan/zdjęcie na adres konkurs@mokis.pyskowice.pl).
2. Liczba drużyn mogących wziąć udział w zabawie jest ograniczona – obowiązuje
kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc można zapisać drużyny 3 lipca 2021 r.
o godz. 16.00 w MOKiS Pyskowice.

IV. Ogłoszenie wyników
1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone po zakończeniu Gry przez wszystkie drużyny.
2. Każdy Zespół otrzyma dyplom i upominek, a drużyny z najwyższą liczbą punktów
otrzymają nagrody.

V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Koordynatorem gry jest: Beata Antosik tel. 780 005 677, b.antosik@mokis.pyskowice.pl
3. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pyskowicach www.mokis.pyskowice.pl i na profilu FB Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu .
4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry
z ważnych przyczyn.
5. Poprzez udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
― wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
― opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestników drużyny,
oraz imion i nazwisk uczestników.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO), informuje się:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, z siedzibą
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice. http://www.mokis.pyskowice.pl
2. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iod@mokis.pyskowice.pl lub na adres naszej
siedziby (wskazany w pkt. 1);
3.Pani/Pana podopiecznego dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji, przeprowadzenia
oraz w celu publikacji wyników oraz przebiegu konkursu, a w następstwie publikacji informacji o laureatach
konkursu, w tym przekazania nagrody laureatkom i laureatom.
4.Podstawą do przetwarzania Pani/Pana oraz podopiecznego danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w
jakich zostały zebrane.
5.Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności: pracownikom i osobom
delegowanym, podmiotom obsługującym procesy na rzecz Administratora. Dane są przekazywane tylko gdy jest
taka konieczność.
6. Pani/Pana oraz podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
prawa oraz z konieczności dokumentowania działalności, nie będą przechowywane gdy nie będzie to konieczne.
7. Pani/Pan posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana/podopiecznego danych osobowych w zakresie konkursu jest dobrowolne, lecz
niezbędne do uczestnictwa.
9. Pani/Pana oraz podopiecznego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

