
REGULAMIN GRY TERENOWEJ „Stacja Łochów”

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra terenowa pod tytułem „Stacja Łochów” zwana dalej Grą, odbędzie się dnia 5 września od godz. 10:00 
do godziny 14:00.
2.  Organizowana  jest  przez  Bibliotekę  Publiczną  im.  Medarda  Downarowicza  w  Łochowie  
ul. 1 Maja 24, 07-130 Łochów.
3.  Gra  odbędzie  się  na  terenie  miasta  Łochów,  na  określonym  przez  Organizatora  obszarze.  
4.  Gra  nie  ma  ograniczeń  wiekowych.  Osoby  poniżej  18-go  roku  życia  mogą  wziąć  udział  
w wydarzeniu za zgodą osób dorosłych (formularz oświadczenia do pobrania ze strony www.bplochow.pl lub
dostępny w bibliotece w Łochowie oraz filiach bibliotecznych Kamionna, Ostrówek oraz Ogrodniki).
5. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
6. Udział w Grze jest bezpłatny.
7. Każda drużyna otrzyma instrukcję dotyczącą trasy oraz zasad punktacji.
8. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Cel Gry.
Celem Gry jest kultywowanie pamięci  o wydarzeniach historycznych,  jakie miały miejsce na terenie gminy
Łochów.  Przybliżenie  mieszkańcom sytuacji  związanej  z  udziałem w walkach  w wojnie  obronnej  Pociągu
Pancernego  Nr  13  Generał  Sosnkowski  oraz  nawiązanie  do  organizacji  bojowej  pociągu  z  odpowiednimi
sekcjami  (punktami  kontrolnymi).  Dzięki  tej  edukacji-animacji  uczestnicy  Gry  będą  mieli  możliwość
doświadczyć niektórych wymagań, które stawiano żołnierzom służącym w takich jednostkach.
2. Uczestnicy.
1. Drużyny złożone maksymalnie z  5 graczy (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest  minimum  
1 dorosły opiekun).
2. Minimalna ilość graczy w drużynie to 2 osoby (z czego jedna osoba pełnoletnia).
3. Każda drużyna wyłania kapitana.
4. Zgłoszenia dokonywane są:
a) drogą mailową na adres promocja@bplochow.pl,
b) osobiście we wszystkich punktach bibliotecznych (Kamionna , Ogrodniki , Ostrówek),
c) telefonicznie pod numerem: (25) 67 50 260 do dnia 2 września do godziny 16:00 - dotyczy punktu a, b, c lub
d) w dniu wydarzenia, w punkcie startowym - minimum 30 minut przed rozpoczęciem gry.
6.  Zgłaszając  drużynę  należy podać nazwę i  ilość członków drużyny oraz skład osobowy (imię i  nazwisko
każdego uczestnika oraz rok urodzenia, telefon kontaktowy do kapitana drużyny).
3. Przebieg Gry.
1.  Drużyny  wcześniej  zgłoszone,  zgodnie  z  punktem II  Przepisy  Szczegółowe pkt.  2  od  a  do  c,  proszone  
są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem Gry.
2.  Drużyny  rozpoczynają  grę  w  odstępach  trzyminutowych,  najpóźniej  do  godziny  12.00.  O  czasie  startu
drużyny decyduje kolejność zgłoszeń.
3. W momencie startu każda z drużyn otrzymuje Kartę Pracy z pakietem startowym.
4.  Karta  Pracy  zawiera  opis  wskazówek  umożliwiających  dotarcie  do  określonych  miejsc  oraz  punktację  
za wykonane zadania.
5.  Na  przebycie  trasy  każda  z  drużyn ma  czas  w  godzinach  10:00-14:00.  Drużyny  zgłoszone  na  mecie  
po godzinie 14:00 nie będą brały udziału w kwalifikacji do wyróżnienia.
6. Drużyny poruszają się bez pomocy środków komunikacji miejskiej oraz pojazdów mechanicznych, w tym
hulajnóg, łyżworolek, rowerów itp.
7. Dotarcie do stanowiska zostanie odznaczone przez koordynatorów kontrolujących prawidłowy przebieg Gry
na Karcie Pracy drużyny.
8. Drużyna może otrzymać dodatkową punktację za wykonanie zadania przez uczestnika poniżej 10 roku życia.
9. Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.
10. Po przybyciu na metę należy oddać obsłudze wypełnioną Kartę Pracy.
11. Organizator na potrzeby gry powoła gremium, które wyłoni trzy najwyżej punktowane drużyny.

http://www.bplochow.pl/


12.  Ogłoszenie  wyników  trzech  najlepszych  drużyn  nastąpi  w  budynku  dworca  kolejowego  (wymagane
dostosowanie się do obowiązujących wytycznych dotyczących Covid 19). Pozostałe wyniki Gry będą dostępne
na stronie internetowej biblioteki www.bplochow.pl od 11 września 2021r.
13. W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów, wyłonieni zostaną zwycięzcy  
na podstawie udzielenia poprawnych odpowiedzi na 3 dodatkowe pytania.
14. Trzy drużyny z najwyższą ilością punktów otrzymują wyróżnienia od Organizatorów.
15. W przypadku naruszenia przez zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry
innym graczom, Organizatorzy mają prawo wykluczenia drużyny z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii
jest ostateczna.
16. Liczba biorących udział w Grze drużyn jest ograniczona.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza  

w Łochowie.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 zwanego RODO w celu realizacji gry terenowej „Stacja Łochów”.

3. Poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach jej
Regulaminu, przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym
dla  przeprowadzenia  Gry,  publikację  przez  organizatora  wizerunku  uczestnika  w  dokumentacji
fotograficznej i filmowej Gry oraz opublikowanie przez organizatorów na łamach strony internetowej 
i w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestników w przypadku,
gdy ten otrzyma nagrodę.

4. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej
stanowiącej załącznik do Regulaminu.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu Gry.
3. Za szkody, które wynikną wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
4. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający
należy do Organizatorów, a od decyzji Organizatora w tej sprawie odwołanie nie przysługuje.

http://www.bplochow.pl/


Załącznik nr 1 do regulaminu Gry

Klauzula informacyjna
Gra Terenowa „Stacja Łochów” 

Uprzejmie informuję że,

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestniczeniem w Grze Terenowej „Stacja 
Łochów” jest Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów, 
którą reprezentuje dyrektor. Dane kontaktowe: numer telefonu: (25) 675 0 260, adres e – mail: biblioteka-
lochow@bplochow.pl.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego 
imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: 
iod@bplochow.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a zgody uczestnika wyrażonej przez 
działanie w celu uczestniczenia w Grze Terenowej „Stacja Łochów” prowadzonej na podstawie opracowanego 
regulaminu uczestnictwa.

4. Zakres danych obejmuje imię, nazwisko, wizerunek uczestnika gry, 
5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych, dane będą udostępniane na stronie internetowej Biblioteki, mediach społecznościowych 
w sytuacji publikowania relacji z przedsięwzięcia.

6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w przedsięwzięciu. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przyjętego celu dla którego zostały zebrane, 

lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność ich przetwarzania 
z prawem do czasu cofnięcia zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu:
2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
3. prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
4. Prawo do cofnięcia zgody;
5. prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych; 
6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.
Z tych praw możecie Państwo skorzystać:
1. składając wniosek bezpośrednio w Bibliotece,
2. wysyłając e-mail na adres: iod@bplochow.pl. 

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

1. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w 
związku z naruszeniem ochrony Państwa danych, przepisów rozporządzenia RODO oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00 – 193 Warszawa.

W imieniu Administratora 
Dyrektor Biblioteki
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