
 

Regulamin Gry Miejskiej 
„W rytmie życzliwości”  

A. Postanowienia ogólne. 
 

1. Gra miejska "W rytmie życzliwości” (zwana dalej „Grą Miejska”) organizowana jest przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu/Centrum Informacyjno - Edukacyjne „Senior w Opolu”, przy 
finansowaniu Urzędu Miasta Opole.  

2. Fundatorem nagród w Grze Miejskiej jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu /Centrum 
Informacyjne „Senior w Opolu” oraz Miasto Opole.  

3. W Grze Miejskiej mogą brać udział wszyscy seniorzy Miasta Opola. 
4. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny. 
5. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przedstawienie na starcie dokumentu stwierdzającego 

tożsamość, zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz podpisanie listy obecności. 
 
B. Czas trwania Konkursu. 
 

Gra Miejska zostanie przeprowadzona w dniu 08.05.2019 w godz. od 17:30 do 21:30 ok. 4 godz. 
na terenie miasta Opola. 

 
C. Komisja Gry Miejskiej. 
 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Gry Miejskiej oraz dokonania wyboru zwycięzców Gry 
Miejskiej, Organizator powoła Komisję Gry Miejskiej. W skład Komisji Gry Miejskiej wejdą osoby 
oddelegowane przez Organizatora. 

 
D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 
 

1. Tematem przewodnim Gry Miejskiej będzie Historia Miasta Opole. Zadaniem uczestników Gry 
Miejskiej będzie odnalezienie historycznych punktów w mieście Opolu. W tym celu gracze muszą 
przejść całą trasę gry, wykonać wszystkie zadania oraz zdobyć rekwizyty niezbędne do 
zakończenia Gry Miejskiej. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry 
Miejskiej przed ich rozpoczęciem. 

2. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych seniorów, którzy lubią dobrą zabawę i ruch 
na świeżym powietrzu. 

3.  W Grze Miejskiej mogą uczestniczyć osoby, którym stan zdrowia to umożliwia. 
4. Uczestnicy grają w Zespołach 5-7 osobowych. Warunkiem udziału w Grze Miejskiej jest rejestracja 

Zespołu. Każdy z Zespołów przyjmie nazwę związaną z historią miasta Opole. O zakwalifikowaniu 
do udziału w Grze Miejskiej decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Podczas Gry Miejskiej każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego 
może otrzymywać informacje od Organizatorów. Numer tego telefonu Zespół musi podać 
Organizatorom w chwili wysyłania zgłoszenia udziału w Grze Miejskiej. 

6. Zgłoszenia do Gry Miejskiej przyjmowane są do 06.05.2019, na adres e-mail: 
j.szotek@mopr.opole.pl lub telefonicznie. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko 
uczestników, wiek, numer telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail jednego 
z członków Zespołu. 

7. Każdy Zespół po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry Miejskiej otrzyma 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry 
Miejskiej. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail lub 
telefonicznie. 
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8. Do dnia 07.05.2019 każdy Zespół otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail informacje 
niezbędne podczas Gry Miejskiej. Szczegółowe zasady Gry Miejskiej i nazwę Zespołu. 
Organizatorzy zalecają dokładne zapoznanie się z zasadami Gry Miejskiej. 

 

9.  Gra Miejska rozpocznie się dnia 08.05.2019 o godz. 17:30 przy Ratuszu na Opolskim Rynku  
10. Na starcie Gry Miejskiej, zaraz po podpisaniu listy obecności, każdy członek Zespołu otrzyma 

kopertę z zadaniami. 
11. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem. W każdym punkcie Gry Miejskiej liczba graczy 

w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy zgłoszoną w formularzu rejestracyjnym. W razie 
niezgodności gracze mogą zostać zdyskwalifikowani. 

12. Gra kończy się dnia 08.05.2019 o ok godz. 21:00 w Amfiteatrze w Opolu  
o tej godzinie Zespoły zobowiązane są stawić się na finale Gry Miejskiej. 

13. Podczas Gry Miejskiej Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i wskazówki. Za 
zaliczenie poszczególnych Punktów Kontrolnych, Zespół otrzyma punkty (waluta gry). Wygrywa 
Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów. 

14. O kolejności wykonywania zadań w Punktach Gry Miejskiej decyduje kolejność przybycia Zespołu 
na ten Punkt Kontrolny. 

15. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Miejskiej lub Zespół niniejszego regulaminu, 
złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym 
momencie Gry Miejskiej Organizatorzy mają prawo odebrania członkom Zespołu Karty Gry 
Miejskiej i wykluczenia ich z Gry Miejskiej. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

16. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. 

17. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Miejskiej członkowie Zespołu (uczestnicy) 
wyrażają zgodę na: 

• wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

• przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia Gry Miejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r 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) oraz 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018roku  o ochronie danych osobowych , Dz.u. z 2018r pozycja 
1000 z późń zm.) 

 

18.  Odbierając Kartę Gracza, uczestnik zgadza się na warunki Gry Miejskiej i potwierdza, że 
zapoznał się z jej regulaminem. 

 
E. Nagrody. 
 
1. Nagrodę główną otrzyma Zespół, który uzyska najwięcej punktów. Dodatkowo wśród uczestników 

obecnych na zakończeniu imprezy, którzy zaliczą 7 Punktów Kontrolnych zostaną rozlosowane 
pozostałe nagrody. 

2. Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej i wręczenie nagród nastąpi w dniu 08.05.2019 nie później niż  
do godz. 21: 30 podczas finału Gry. 

 
F. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej 

www.seniorwopolu.pl, w artykule: Gra Miejska pt. „W rytmie życzliwości” 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 



 

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy  
do Organizatorów. 

3. Wszelkie reklamacje w związku z Grą Miejską należy zgłaszać do Organizatora na jego adres ( 
Opole, ul. Nysy Łuzyckiej 7a) na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 
uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zaistnienia podstawy 
reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego 
udziałem w Grze Miejskiej.  Reklamacje związane z Grą Miejską rozstrzyga Komisja Gry Miejskiej. 
Reklamacja winna być przesłana pocztą  lub dostarczona osobiście do Centrum Informacyjno-
Edukacyjnego „Senior w Opolu”. W przypadku wysłania reklamacji pocztą liczy się data stempla 
pocztowego. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Gry Miejskiej spełnia warunki 

określone w Regulaminie Gry Miejskiej. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym 
czasie. Niespełnienie warunków Gry Miejskiej lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa 
spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Gry Miejskiej 
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do 
Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 


