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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ МІСЬКОЇ ГРИ  
під назвою "ГРА ЗА СВОБОДУ" 

 

§ 1 

ОРГАНІЗАТОР 
 
 

1. Положення (далі: «Положення») визначають умови участі та правила міської 
гри в проєкті під назвою «Гра за Свободу» (далі «Проект» або «Гра»). 
2. Організатором гри є Центр Думки Івана Павла ІІ розташований у Варшаві за 
адресою: 00-372 Варшава, вул. Фоксаль 11, тел.: (22) 826 42 21, факс: (22) 826 42 
23, самоврядувальний заклад культури, внесений до реєстру закладів культури 
столиці Варшави за № 1/06 (далі: «Організатор»). 
3. Під організацією Гри розуміється підготовка та постановка Організатором 
завдань і загадок, які стосуються до теми Гри та використання для цієї мети 
території міста Варшави. 
4. Проект співфінансується Фондом БГК. Й. К. Стечковського. 

§2 

ЗАДУМ ГРИ 

 

 

1. Гра – це освітній проект, орієнтований на жителів Варшави особливо  на родини 
з дітьми та молодь. У формі міської гри стипендисти столиці м. Варшава 
представлять ідею «солідарності» та окремих її складових. 
2. Проєкт має на меті промувати ідею солідарності між мешканцями Варшави з 
перспективи цінностей Івана Павла ІІ. 

§ 3 

ПРАВИЛА УЧАСТІ 
 
 

1. Гра відбудеться у неділю, 22 травня 2022 року, з 12.00 до 16.00, у центрі 
Варшави. 
2. Орієнтовна тривалість гри становить приблизно 1 година. Наступні групи 
будуть розпочинати гру кожних 10 хвилин з 12.00 до 15.10. 
3. У грі можуть брати участь команди від 2 до 7 осіб (далі «Команда»). Умовою 
участі в грі є реєстрація Команди на умовах, визначених пп 6. 
4. Гра розрахована на учасників різного віку. Неповнолітні можуть брати участь 
у грі лише під опікою батьків чи законного опікуна або під опікою іншої дорослої 
особи. 
5. Участь у грі безкоштовна. 
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6. Гра буде доступна на двох мовах – польській та українській. 
7. Усі матеріали для гри та формуляр будуть доступні польською та українською 
мовами. 
8. Організатор забезпечує присутність україномовного аніматора на кожному 
пункті. 
9. Умовою участі в грі є дотримання такого: 
а) заповнення заявки, розміщенної на веб-сайті: 
www.centrumjp2.pl/graowolnosc2022/ та надіслання її в електронній формі до 
18.05.2022 р. до 16.00; 
б) заявки, яка доступна на стартовій точці в день проведення Гри - якщо є вільні 
місця на відповідні години початку Гри. 
10. Після подання заявки, Команди отримують електронний лист від 
Організатора, який підтверджує, що Команда кваліфікована для участі в грі, а 
також точний час і місце її початку. Інформація буде надіслана не пізніше 20 
травня 2022 р до 18:00. 
11. У грі може брати участь не більше 20 команд. Порядок надсилання 
правильно заповнених та повних анкет є вирішальним для кваліфікації до участі 
в грі. Якщо не зареєструється за допомогою електронної почти достатня кількість 
Команд, Гра також може проводитися Командами, що зареєструвалися 
способом, зазначеним у розділі 9 п.б. 
12. У день проведення Гри кожна Команда отримає стартовий пакет у формі 
ігрових карток на стартовій точці. 
13. Кожна Команда обирає з-поміж себе Капітана команди, який є контактною 
особою у спілкуванні між Командою та Організатором. Капітан команди 
повинен бути особою повнолітньою. 
14. Команди переміщуються між ігровими точками відповідно до інформації, 
зазначеної на ігровій картці та згідно з додатковими інструкціями, наведеними 
в окремих пунктах Гри. 
15. У грі є 5 ігрових точок (крім точки старту), які розташовані в районі 
Śródmieście/ Сьрудмєсьце у Варшаві. 
16. У кожній точчі гри Команда вирішує завдання, пов’язане з предметом та 
ідеєю гри. За вирішене завдання Команда отримує підтвердження його 
виконання на Ігровій картці. 
17. Підтвердження видається представниками Організатора, які керують даною 
точкою. 
18. Члени Команди відповідають за те, щоб після виконання завдання вони 
отримали стосовне підтвердження в ігровій картці. 
19. Для остаточного розрахунку гри будуть враховані лише завдання, 
підтверджені в Ігровій картці. 
20. Під час Гри члени Команд не можуть розділятися. Кількість членів команди 
буде перевірена в окремих точках гри. У разі невиконання цієї вимоги,  Команда 
зможе розпочати виконання завдання лише тоді, коли всі її члени будуть на 
Точці. 

http://www.centrumjp2.pl/graowolnosc2022/
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21. Члени команди можуть пересуватися пішки між окремими пунктами Ігри, в 
межах зони Ігри. Ви не можете використовувати для пересування автомобіль, 
таксі або громадський транспорт. 
22. Якщо в одній точці гри є більше однієї команди, першою розв’язувати 
завдання починає команда, яка прибула раніше. 
23. Гра вважається закінченою, коли Команда отримала підтвердження 
проходження всіх 5 ігрових точок і стартового пункту. 
24. Для всіх Команд, які закінчать Гру, в офісі Організатора будуть доступні призи, 
які Команда може отримати в день Гри з 13:00 до 17:00. 
25. Учасник Гри не має права вимагати особливих властивостей призу,  а також 
не має права обміняти приз на іншу річ чи гроші. 

§4 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1. Положення розміщені на сайті Організатора. 
2. Організатор не несе відповідальності за поведінку учасників Гри та наслідки, 
що випливають з цього. Кожен учасник Гри бере участь у грі на власний ризик. 
3. Під час гри обов’язкове дотримання правил дорожнього руху, а також 
забороняється вживати алкогольні та одурманюючі напої. 
4. У разі такої поведінки учасника Гри, яка суперечить загально діючому 
законодавству та вимогами Положення, а зокрема у разі порушення правил Гри 
чи шахрайству, Організатор в будь-який час має право видалити Команду з Гри 
та вилучити ігрову картку. Рішення Організатора з цього питання є остаточним. 
5. До організаційних заходів, стосованими Організатором для запобігання 
поширенню захворювання COVID-19, застосовуються такі правила: 

    1) учасники зобов’язані дотримуватися правил щодо заходів у зв’язку з 
епідемією COVID-19; 

    2) Гра відбувається відповідно до обмежень, що випливають із чинних 
законодавчих     положень, про що учасники будуть інформовані Організатором. 

6. Кожен учасник Гри, беручи в ній участь, приймає всі вимоги цього Положення. 
7. У обґрунтованих випадках Організатор залишає за собою право вносити зміни 
до Положення. 
8. В обґрунтованих випадках Організатор залишає за собою право відмовитися 
від проведення Гри, якщо  її проведення неможливе з причин незалежних від 
Організатора. 
9. Організатор залишає за собою право перенести дату та час проведення Гра чи 
припинити її з поважних причин. 
10. Разом із заявкою особа, яка бере участь у Грі, дає згоду на передачу та 
обробку своїх персональних даних (ім’я та фамілія) Організатором – Центр 
думки Івана Павла ІІ з місцезнаходженням у Варшаві (00-372) за адресою вул. 
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Фоксаль 11, з метою організації та проведення Гри, включаючи маркетингові 
заходи, зберігання, оцінку Проєкту. Організатор інформує, що подання 
персональних даних є добровільним, але невиконання цього призводить до 
неможливості участі у Проекті. 
11. Організатор повідомляє, що розпорядником персональних даних, які 
обробляються в рамках Проєкту, є Центр Думки Івана Павла ІІ розташованим у 
Варшаві, внесений до реєстру закладів культури під номером RIK 1/2006; NIP 
5252357081, REGON 140469560. Контактні дані спеціаліста із захисту даних у 
адміністратора: вул. Фоксаль 11, 00-372 Варшава, телефон: +48 22 826 42 21, 
електронна пошта: iod@centrumjp2.pl. Персональні дані обробляються з метою 
організації та виконання Проєкту, включаючи маркетингові заходи, зберігання 
та оцінку Проєкту. Правовою підставою для обробки є ст. 6 п. 1 літ. a, c 
Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 
року. Особи, чиї дані обробляються, мають право на доступ до своїх 
персональних даних, їх виправлення,  видалення, обмеження обробки, право 
передавати дані та заперечувати проти обробки, а також подавати скаргу до 
відповідного контролюючого органу у випадку, якщо обробка даних порушує 
закон. Адміністратор зберігатиме персональні дані до моменту відкликання 
згоди на обробку даних, якщо дані обробляються на підставі згоди, не довше, 
ніж це необхідно для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Відкликання 
згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до 
її відкликання. Персональні дані не використовуються для автоматизованого 
прийняття рішень. 
12. Учасники Проєкту приймають до відома, що впродовж Проєкту буде 
здійснюватися фото- та відео- фіксація подій, і в рамках участі в Проєкті 
погоджуються на запис та розповсюдження зображення та голосу, записаного 
на фото- та відеоматеріалі, повністю або в будь-яких фрагментах, у тому числі 
зображення та заяви інших людей, у будь-який час, на будь-якому 
аудіовізуальному носії, зокрема на відеоносіях, світлочутливій стрічці, магнітній 
стрічці та комп’ютерному диску, у мультимедійній мережі, у тому числі на сайті 
Організатора, веб-сайтах і порталах, а також у інформаційно-маркетингових 
матеріалах, пов'язаних з Проєктом. 
13. Гра не підпадає під дію положень Закону з 29 липня 1992 року Про державне 
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор  
14. У питаннях, не охоплених цими Положеннями, застосовуються відповідні 
положення чинного законодавства. 
15. Положення набирають чинності з моменту їх опублікування та діють до 
закінчення гри. 

 
 


