
REGULAMIN

1. Organizatorami gry ulicznej jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z programu „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017. 

2. Celem gry ulicznej jest zachęcenie mieszkańców gminy Trzebnica do poznania i utrwalenia 
historii regionu.

3. Uczestnikiem gry ulicznej może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, 
wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. 

4. Aby wziąć udział w grze ulicznej należy zebrać zespół minimum 3 osobowy, który będzie miał w 
składzie minimum jedną osobę dorosłą lub wszyscy jego uczestnicy będą posiadać pisemne zgody 
rodziców do udziału w grze ulicznej (zał. 1).

5. Zgłoszenie udziału w grze należy przesłać do 2.11.2017 r. na maila 
wieslawa.kucieba@gckis.trzebnica.pl lub zgłosić się osobiście w dniu gry 5.11.2017 w artKawiarni 
GCKiS w godz. 12:00-12:30.

6. Grę wygrywa zespół, który otrzyma najwięcej punktów. W przypadku takiej samej ilości 
punktów decyduje czas przejścia trasy gry ulicznej.

7. Gra odbędzie się o godzinie 12:30 5.11.2017 r. Miejscem zbiórki jest parking za GCKiS., koło 
artKawiarni.

8. Grę punktują autorzy gry w składzie: Agnieszka Wrzesińska, Sara Mieczychowska oraz osoba 
wyznaczona przez organizatora konkursu.

9. Pula przeznaczona na nagrody wyniesie 336,60 PLN brutto i zostanie rozdysponowana zgodnie z 
decyzją powołanego przez organizatorów jury w następujący sposób: I nagroda – 186,60 PLN 
brutto, II – 100 PLN brutto, III – 50 zł PLN brutto.

10. Odbiór nagród możliwy jest podczas imprezy finałowej lub w ciągu 7 dni od jej zakończenia –
osobiście w siedzibie GCKiS lub za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez zwycięzców 
numer
konta.

11. Przystąpienie do udziału w grze ulicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich 
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
regulaminu, w celu przeprowadzenia gry ulicznej i jej promocji oraz informowania o grze.

12. Wzięcie udziału w grze ulicznej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe 
warunki uczestnictwa.

13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy 
na adres: kultura@gckis.trzebnica.pl.
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Zał. 1

ZGODA

Ja  niżej  podpisany  ……………………………………….,  posługujący  się  numerem  dowodu 

……………………, wyrażam zgodę na udział moich dzieci ……………………………………… 

………………………………………..  w  grze  ulicznej  organizowanej  przez  GCKiS  w  dniu 

………..2017 r. Ponadto oświadczam, że podczas gry biorę pełną odpowiedzialność i pieczę za 

moje dzieci.

………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)


