
Regulamin

Gry terenowej

„Śladami plebiscytu 1920 r. w Kwidzynie i okolicach”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

§ 2.

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w Grze

§ 3.

Celem Gry „Śladami plebiscytu 1920 r. w Kwidzynie i okolicach”, zwanej dalej „Grą”, jest: 1.

zainteresowanie uczniów historią Polski XX wieku1)

popularyzacja wiedzy dotyczącej historii Pomorza i Powiśla;2)

utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie i szacunek;3)

Podmiotem organizującym i realizującym Grę jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, 

z siedzibą w Gdańsku, (80-266) al. Grunwaldzka 216. Jednostką organizującą przebieg Gry

jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN. 

1.

Partnerami Gry są: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 

Janowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Zjednoczonej Europy w Kwidzynie.

2.

Gra odbędzie się 23 września 2020 r. Początek przewidywany jest na godz. 10.00 w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Kwidzynie, a zakończenie na godz. 15.30 przy dworcu PKP Kwidzyn.

3.

Uczestnikami Gry mogą być uczniowie 8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, tworzących zespoły do 5 osób, w tym obowiązkowo jedna osoba 

pełnoletnia jako opiekun zespołu, która jest jednocześnie uczestnikiem Gry.

1.
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Rozdział III

Zasady Gry, obowiązki uczestników i przepisy porządkowe

§ 4.

Rozdział IV

Za uczestników Gry odpowiadają ich opiekunowie.2.

Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne.3.

Podstawą wpisu na listę uczestników Gry jest zgłoszenie (należy podać imię i nazwisko 

członków zespołu z zaznaczeniem opiekuna oraz nazwę szkoły) dokonane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bartosz.januszewski@ipn.gov.pl najpóźniej 

do 21 września br. do godz. 15.00. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

4.

Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej Kwidzyna i trwa ok. 90 minut.1.

Wszyscy uczestnicy Gry muszą być przygotowani na różne warunki atmosferyczne.2.

Każdy zespół otrzymuje na starcie kartę zadań oraz plan Kwidzyna.3.

Każdy zespół musi być zaopatrzony we własny długopis (+ drugi zapasowy) oraz 

podkładkę w celu wygodniejszego nanoszenia odpowiedzi na kartę zadań.  

4.

Zespoły odszukują punkty samodzielnie, z pomocą planu oraz własnego rozeznania w 

topografii miasta. Dozwolone jest używanie telefonów, pytanie o pomoc przechodniów oraz 

zasięganie informacji w punktach informacji turystycznej.

5.

W każdym punkcie jest zadanie do wykonania.6.

Odpowiedzi powinny być zapisane czytelnie niebieskim lub czarnym długopisem.7.

Wszystkie punkty (miejsca) znajdują się w otwartej przestrzeni miejskiej. Nie trzeba 

wchodzić do żadnego budynku. 

8.

Uczestnicy przemieszczają się wyłącznie w zespołach pod opieką opiekuna. 

Przemieszczanie się indywidualne jest zabronione.

9.

Kolejność wykonywanych zadań jest dowolna. Każdy zespół sam decyduje, jaką trasą się 

przemieszcza.

10.

Zwycięża zespół, który uzyska najwięcej punktów za prawidłowe odpowiedzi. 11.

W przypadku remisu, o zwycięstwie decyduje pierwszeństwo zameldowania się na mecie. 12.

Zespoły, które przekroczą regulaminowy czas i pojawią się na mecie po jego upływie, 

podlegają dyskwalifikacji.

13.
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Odpowiedzialność Organizatora

§ 5.

Rozdział V

Obowiązek informacyjny

§ 6.

Pozyskane dane osobowe uczestników Gry przetwarzane będą w celach jej organizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do 

wykonania umowy – regulaminu konkursu),  oraz lit e (wykonywanie zadań w interesie 

publicznym - art. 53 pkt. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu 

ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych 

osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym 

dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 

Organizator Gry zapewnia bezpłatny przejazd uczestników na trasie Kwidzyn–Janowo–

Kwidzyn.

1.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:2.

wypadki i szkody powstałe podczas Gry wyrządzone przez uczestników innym 

uczestnikom, jak również osobom trzecim;

a.

za zagubienie rzeczy przez uczestnika podczas Gry;b.

za skutki naruszenia przepisów drogowych; c.
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Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Gry, 

do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i 

oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku z 

realizacją obowiązku archiwizacyjnego.  

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody uczestnika przed jej wycofaniem.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 7.

W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega 

sobie prawo wprowadzania zmian trasy i/lub terminu Gry, względnie rozwiązania Gry.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 z późn. zm.) oraz inne 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9.

Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Pan Bartosz Januszewski, adres e-mail: 

bartosz.januszewski@ipn.gov.pl; tel. 58 668 49 11.

§ 10.
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Uczestnictwo w Grze oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania 

jego zapisów.
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