
  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

MOBILNEJ GRY MIEJSKIEJ pt. „GRA O WOLNOŚĆ 2021”  

   

§ 1  

ORGANIZATOR  

1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady mobilnej gry miejskiej w 
projekcie pt. „Gra o Wolność 2021” (dalej „Projekt” lub „Gra”).  

2. Organizatorem 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 i zaaranżowanie przez Organizatora zadań oraz 
zagadek związanych z tematem Gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni miasta Warszawy.  

§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 UCZESTNICTWA  

1. Udział w grze jest bezpłatny.    
2. Grę można rozpocząć w dowolnym czasie.  

3. Przewidywany czas Gry wynosi około ok. 1 godziny.  

4. W Grę można zagrać indywidualnie albo zespołowo. Zespół (dalej „Zespół”) może liczyć 
maksymalnie 6 osób.  

5. Osoby indywidualne oraz Zespoły mogą zagrać w Grę bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 

6. 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.   

7. Każdy Zespół wybiera spośród siebie Kapitana Zespołu, który jest osobą kontaktową w 
komunikacji pomiędzy Zespołem a Organizatorem. Kapitan Zespołu musi być osobą pełnoletnią.  



8. Do udziału w Grze niezbędne jest posiadanie smartfona/tabletu z mobilnym dostępem do 
Internetu.  

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

§ 4 

PRZEBIEG GRY 

1. Uczestnicy rozpoczynają Grę wybierając odpowiednią wersję: gra miejska indywidualna lub gra 
miejska zespołowa - dostępne na stronie www.graowolnosc.pl.  

2. Gra składa się z 6 punktów rozmieszczonych w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,  na których 
gracze rozwiązują zadania.  

3. Zadania można wykonywać w dowolnej kolejności, wyłączając ostatni punkt Gry.   
4. Uczestnicy Gry muszą potwierdzić właściwą lokalizację poprzez rozwiązanie specjalnego zadania 

lokalizacyjnego, które odblokowuje dostęp do zadania na punkcie.  
5. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów wszystkie zadania wykonują wspólnie.  
6. Podczas Gry uczestnicy mogą przemieszczać się w dowolny sposób, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. W przypadku zakupienia przez uczestników biletów komunikacji miejskiej, 
Organizator nie zwraca kosztów zakupu takich biletów.  

§5 

WYGRANA I NAGRODY 

1. Grę uznaje się za zakończoną w momencie wpisania poprawnego hasła na ostatnim punkcie Gry. 

2. W okresie między 18 maja a 16 października 2021 roku dla pierwszych 100 zakończonych 
rozgrywek Gry przewidziane są nagrody rzeczowe, do uzyskania których niezbędne jest 
wypełnienie formularza dostępnego po ukończeniu Gry i podanie swoich danych osobowych.  

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż 7 dni od otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail 
potwierdzającej przyznanie nagrody.  

4. Uczestnikowi Gry nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani 
też prawo do zamiany nagrody na inną rzecz.   

 §6  

DANE OSOBOWE 

1. Wraz z wypełnieniem formularza danych do przekazania dyplomu i nagrody, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, uczestnicy Gry wyrażają zgodę na udostępnienie  
i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II  
z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w celach kontaktowych, wręczenia nagród  
i dyplomów ukończenia Gry oraz opublikowania listy zwycięzców. Organizator informuje, że podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odebrania 
nagrody i dyplomu. 

2. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Projekcie jest 
Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod 

http://www.graowolnosc.pl/


numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560. Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: 
iod@centrumjp2.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, wręczenia nagród  
i dyplomów oraz upublicznienia listy zwycięzców. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego 
organu nadzoru w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Administrator 
będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, 
gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, 
dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia odebranie nagrody. Odbiorcą danych jest podmiot 
zajmujący się wykonaniem i obsługą techniczną strony internetowej „Gra o wolność” - Adam 
Paluszkiewicz z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, działający pod firmą „tak, to tu”, zgodnie z zawartą 
umową na powierzenie danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do utrzymania platformy 
technologicznej i usuwania awarii systemu.  

§7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej www.centrumjp2.pl/graowolnosc2021/.    
2. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków 

odurzających.  
3. Ze względu na przeciwdziałanie rozpowszechniania się chorobie COVID-19, w Grze mogą brać udział 

tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem 
Gry, które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, u których nie wystąpiły takie objawy jak 
podwyższona temperatura, kaszel i duszności w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem Gry lub w trakcie 
Gry.  

4. Ustala się następujące zasady dotyczące podejmowanych przez Organizatora środków 
organizacyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19: 

a) udział w Grze jest prowadzony zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

b) uczestnicy Gry są obowiązani zachować 1,5 m odległości od innych osób podczas udziału w Grze; 
obowiązek ten nie dotyczy uczestnika Gry, który uczestniczy w Grze z dzieckiem poniżej 13. roku 
życia, uczestnika Gry który uczestniczy w Grze z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą 
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a 
także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących; 

c) w czasie Gry uczestnicy nie mogą spożywać napojów i posiłków; 
d) w czasie Gry Zespoły nie mogą łączyć się ze sobą; należy zaczekać, aż jeden Zespół odejdzie od 

punktu Gry, wtedy kolejny Zespół może podejść do tego samego punktu Gry; 
e) zaleca się, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 
f) należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. 

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


5. Każdy uczestnik Gry, biorąc w niej udział, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu 
oraz Politykę cookies serwisu internetowego „Gra o wolność 2021” dostępną pod adresem: 
https://www.centrumjp2.pl/graowolnosc2021-polityka-cookies/. 

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

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

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

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

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

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz *  
 

*wypełnia osoba pełnoletnia  

 

GRA MIEJSKA INDYWIDUALNA: 

 

1) imię:   ............................................ 

2) nazwisko:   ............................................. 

3) adres e-mail:   .............................................. 

4) nr telefonu:   ............................................... 

 

 Akceptuję postanowienia Regulaminu organizacyjnego gry mobilnej pt. "Gra o  Wolność 2021" 

oraz Politykę cookies serwisu internetowego „Gra o wolność 2021” dostępną pod adresem: 

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach 

kontaktowych, przygotowania i przekazania dyplomu uczestnictwa, opublikowania na liście 

zwycięzców oraz przekazania nagrody w „Grze o Wolność 2021” (dalej: „Gra”), organizowanej 

przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem 

świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie 

wiadomości o treści „REZYGNACJA” na adres e-mail: stypendia@centrumjp2.pl, co skutkować 

będzie usunięciem moich danych z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest 

możliwe otrzymanie dyplomu oraz nagrody za udział w Grze. 

 

 

GRA MIEJSKA ZESPOŁOWA: 

 

1) Rodzaj certyfikatu/dyplomu: 

 Imienny – indywidualny dla każdego gracza 

 Zespołowy 

 

Jeśli wybór „imienny”: 

2) DANE KAPITANA ZESPOŁU 

 imię:   ................................................ 

 nazwisko:  ................................................. 

 adres e-mail: ................................................. 

 nr telefonu: .................................................. 

 

 Akceptuję postanowienia Regulaminu organizacyjnego gry mobilnej pt. "Gra o  Wolność 2021" 

oraz Politykę cookies serwisu internetowego „Gra o wolność 2021” dostępną pod adresem: 

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

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


 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu 

przygotowania i przekazania dyplomu uczestnictwa, opublikowania na liście zwycięzców oraz 

przekazania nagrody w „Grze o Wolność 2021” (dalej: „Gra”), organizowanej przez Centrum Myśli 

Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja 

zgoda może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie wiadomości o treści „REZYGNACJA” na 

adres e-mail: stypendia@centrumjp2.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych z 

zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję 

dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwe otrzymanie 

dyplomów oraz nagrody za udział w Grze. 

 Oświadczam, że dysponuje zgodą na udostępnienie Organizatorowi mobilnej gry miejskiej „Gra o 

Wolność 2021” i przetwarzanie przez niego danych członków Zespołu, w tym niepełnoletnich 

członków Zespołu, na zasadach opisanych w Regulaminie organizacyjnym mobilnej gry miejskiej 

pt. "Gra o  Wolność 2021". 

 

 

3) DANE CZŁONKÓW ZESPOŁU: 

 nazwa zespołu:  ................................................... 

 imiona i nazwiska członków zespołu  

 

Jeśli w pyt. 1 wybór „zespołowy”: 

 

2) imię i nazwisko kapitana zespołu:  ..................................................... 

3) adres e-mail:     ..................................................... 

4) nr telefonu:    ..................................................... 

5) nazwa zespołu:    ........................................................ 

 

 Akceptuję postanowienia Regulaminu organizacyjnego gry mobilnej pt. "Gra o  Wolność 2021" 

oraz Politykę cookies serwisu internetowego „Gra o wolność 2021” dostępną pod adresem:  

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach 

kontaktowych, przygotowania i przekazania dyplomu uczestnictwa oraz opublikowania na liście 

zwycięzców oraz przekazania nagrody w „Grze o Wolność 2021” (dalej: „Gra”), organizowanej 

przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem 

świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie 

wiadomości o treści „REZYGNACJA” na adres e-mail: stypendia@centrumjp2.pl, co skutkować 

będzie usunięciem moich danych z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest 

możliwe otrzymanie dyplomu oraz nagrody za udział w Grze. 

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


 


