
 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ "Na tropie książki" 

Gra terenowa "Na tropie książki" jest grą o charakterze promocyjnym, upowszechniającą 

czytelnictwo wśród miekszkańców Gminy Łubniany oraz pokazanie Biblioteki jako miejsca 

przyjaznego, kreatywnego, a przede wszystkim otwartego na Mieszkańców – Czytelników. 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach 

Adresaci: gra terenowa przeznaczona jest dla Mieszkańców Gminy Łubniany. 

Gra trenowa odbywa się na terenie Gminy Łubniany. 

Gra odbywa się w ramach akcji "Tydzień Bibliotek 2021", tj. 15 maja 2021r.  czyli od udostępnienia 

informacji o grze "Na tropie książki" na profilu facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Łubnianach do 16 maja 2021 r. do godziny: 23:59 

Udział w grze jest bezpłatny (aby wziąć udział w grze terenowej – wymagane: posiadanie konta 

gmail). 

Zasady gry: 

1) Celem Graczy jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz przesłanie formularza w czasie 

trwania gry. 

2) Nie obowiązują limity wieku dla Graczy. 

3) W grze terenowej mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny składające się 

maksymalnie z 4 Graczy. 

4) Imię i nazwisko Gracza lub nazwę drużyny należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym. 

5) Grę można rozpocząć w chwili pojawienia się informacji o grze "Na tropie książki" na 

profilu facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach: 15 maja 2021 r. o godzinie 

09:00. 

6) Gracze są zobowiązani do zachowania uczciwości i zasad fair play w stosunku do innych 

Graczy. 



Nagrody: 

Prawidłowo wypełnione formularze, należy wysłać: do 16 maja 2021 r. do godziny: 23:59. Spośród 

Uczestników, którzy prześlą formularze, wybrane zostaną osoby lub drużyny, które wyróżniły się na 

tle innych Uczestników pod kątem kreatywności oraz oryginalności przesłanych prac. Nagrodami do 

zdobycia w grze terenowej książki. 

Rozstrzygnięcie gry terenowej: ogłoszenie wyników nastąpi 20.05.2021 r., na profilu facebook 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach. 

Formularz jest nieważny, jeżeli: 

1) Został przesłany po terminie:  po 16 maja  po godzinie: 23:59. 

2) Nie zostały wypełnione wszystkie pola z zadaniami lub zostały uzupełnione błędnie. 

Podczas całego trwania gry "Na tropie książki", dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką 

pełnoletnich opiekunów. 

Opiekunowie niepełnoletnich Graczy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym Graczom, ich mieniu oraz mienu Organizatora. 

Organizator nie bierze odpowiedzialnośći za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania 

gry. 

Decyzje komisji oceniającej formularze z odpowiedziami Graczy są nieodwołalne. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Biorąc udział w grze, Gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z 

regulaminem i go akceptują. 

Polityka prywatności Biblioteki 

Klauzula RODO w stosunku do Uczestników Gry terenowej „Na tropie książki” informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych Uczestnika gry terenowej w rozumieniu przepisów 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) dalej „RODO”, jest Łubniański Ośrodek Kultury z siedzibą przy ulicy Opolskiej 49, 46-024 

Łubniany. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika gry terenowej jest Łubniański Ośrodek Kultury, 

w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach. 



3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

e-mail: lodzk@lubniany.pl tel. 774215096 wew. 23 

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w grze terenowej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i promocji gry terenowej „Na tropie książki”, opublikowanie nazwiska Uczestnika/uczestników gry 

w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w grze ternowej. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora –

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 

lit. f RODO). 

4. Dane osobowe Uczestnika gry terenowej nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika gry terenowej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

6. Uczestnikowi gry terenowej przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Inspektora Ochrony Danych. 

7. Ponadto, Uczestnikowi gry terenowej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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