
  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

GRY ONLINE pt. „GRA O WOLNOŚĆ 2021”  

   

§ 1  

ORGANIZATOR  

1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady korzystania z gry on-line w 
projekcie pt. „Gra o Wolność 2021” (dalej „Projekt” lub „Gra”).  

2. Organizatorem i twórcą Gry jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, adres: 00-372 
Warszawa, ul. Foksal 11, tel.: (22) 826 42 21, fax.: (22) 826 42 23, samorządowa instytucja kultury wpisana 
do rejestru instytucji kultury miasta st. Warszawy pod nr 1/06 dnia 10 marca 2006r. (dalej: „Organizator”).  

3. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie przez Organizatora zadań oraz zagadek związanych  
z tematem Gry.  

§2  

IDEA GRY 

Gra to projekt edukacyjny  skierowany do  mieszkańców Warszawy, w szczególności do dzieci i młodzieży. 
W formie mobilnej gry miejskiej stypendyści m.st. Warszawy przybliżą graczom pojęcie wolności 
rozumianej jako warunek budowania pokoju. Inspirację do pracy stypendystów nad tym ważnym 
zagadnieniem stanowi tekst Orędzia Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Pokoju, obchodzony w styczniu 
dokładnie 30 lat temu. Jest to doskonała okazja do refleksji jak bardzo te dwa tematy – wolność i pokój –
ze sobą współgrają i wzajemnie się uzupełniają. 

§ 3  

ZASADY KORZYSTANIA 

1. Gra jest grą on-line, dostępną na dedykowanym do tego serwisie internetowym.  
2. Biorąc udział w Grze gracz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Politykę cookies serwisu 

internetowego „Gra o wolność 2021”, dostępnego pod adresem internetowym: 
https://www.centrumjp2.pl/graowolnosc2021-polityka-cookies/. 

3. Udział w grze jest bezpłatny.    
4. Grę można rozpocząć w dowolnym czasie i dowolnym miejscu.  

5. Gra skierowana jest do osób w każdym wieku. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze 
jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna lub pod opieką innej pełnoletniej osoby.   

6. Do udziału w Grze niezbędne jest posiadanie smartfona/tabletu/komputera z dostępem do Internetu.  

https://www.centrumjp2.pl/graowolnosc2021-polityka-cookies/


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności wynikające z nieprawidłowego 
działania/uszkodzenia smartfona/tabletu/komputera.  

8. Uczestnicy rozpoczynają Grę wybierając odpowiednią wersję Gry: „Gra online”, dostępną na stronie 
www.graowolnosc.pl.   

9. Gra składa się z 6 punktów rozmieszczonych na mapie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, trasę z 
mapy gracze przebywają online. 

10. Zadania można wykonywać w dowolnej kolejności, wyłączając ostatni punkt Gry.   
11. Grę uznaje się za zakończoną w momencie wpisania poprawnego hasła na ostatnim punkcie Gry. 
12. Organizator nie przewiduje nagród dla uczestników Gry.  

§4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej www.centrumjp2.pl/graowolnosc2021/. 
2. Każdy uczestnik Gry akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.   

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w 
Regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji Gry w przypadkach uzasadnionych, 
uniemożliwiających jej przeprowadzenie, niezależnych od Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Gry z ważnych przyczyn. 

6. Gra nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego.  

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.   

  

  

http://www.graowolnosc.pl/
http://www.centrumjp2.pl/graowolnosc2021/

