
 
     

 

 

 

REGULAMIN MOBILNEJ GRY RODZINNEJ 
 

„W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki” 
 

Gra jest elementem ekologicznego pikniku rodzinnego pn.12 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. 
Ideą pikniku jest promowanie świadomości prośrodowiskowej wśród mieszkańców Bielska-Białej. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem mobilnej gry rodzinnej jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej. 

2. Gra odbywa się na terenie Bielska-Białej. Udział w grze jest bezpłatny. 

3. Gra skierowana jest do mieszkańców Bielska-Białej.  

4. Warunkiem uczestnictwa w grze jest przedstawianie w punkcie startowym wypełnionego i 

podpisanego załącznika dotyczącego uczestnictwa w grze: osoba pełnoletnia – załącznik             

nr 1, osoba niepełnoletnia – załącznik nr 2.  Możliwe jest wypełnienie ww. załączników 

bezpośrednio przed rozpoczęciem gry, jednak może to wpłynąć na opóźnienie jej rozpoczęcia 

przez uczestnika. 

5. Osoby poniżej 16-tego roku życia mogą w niej uczestniczyć pod opieką rodziców bądź 

opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie w wieku 16-18 lat, samodzielnie uczestniczące w 

grze obowiązane są przed rozpoczęciem gry przedstawić zgodę rodziców bądź opiekunów 

prawnych na uczestnictwo w grze oraz publikację wizerunku w postaci wypełnionego 

i podpisanego załącznika nr 2. 

6. Uczestnikami gry mogą być osoby indywidualne lub drużyny. W przypadku udziału drużyny 

gra odbywa się tylko na jednym urządzeniu mobilnym, a nagroda zostanie przekazana jej 

liderowi. 

7. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z: 

● systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej), 

● uruchomioną funkcją GPS, 

● zainstalowaną darmową, nie zawierającą reklam aplikacją ActionTrack (dostępną w 

Google Play i AppStore),  

● mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,  

● zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank. 

8. Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej, bez względu na warunki atmosferyczne. 

9. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, znać i przestrzegać zasady ruchu 

drogowego, uważając na pojazdy wyjeżdżające z ulic lub zabudowań. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników gry czy użytkowników ruchu 

drogowego.  

10. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników gry. Uczestnicy przystępując do 

gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. W 

przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub 

opiekunowie prawni. 



 
     

 

 

 

11. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji 

prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z COVID-19. 

12. Organizator nie wyrazi zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. 

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY 

1. Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy, umieszczony na stronie 

internetowej Organizatora www.miastodobrejenergii.pl. Możliwa jest forma zgłoszenia 

uczestnictwa bezpośrednio przed rozpoczęciem gry. 

2. Uczestnicy rejestrują się w grze, pobierając ją w aplikacji ActionTrack.  

3. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack uczestnicy akceptują regulamin gry. 

§ 3. PRZEBIEG PREMIEROWEJ ROZGRYWKI 

1. Rozgrywka premierowa gry odbywa się tylko 7 czerwca 2022 roku. Start gry odbędzie się 

o godzinie 16:15, a zakończenie o godzinie 19:15, niezależnie od tego, czy wszyscy 

uczestnicy dotrą do mety.  

2. Gra odbywa się na terenie Bielska-Białej. Miejscem startu jest Park Słowackiego, a meta 

znajduje się na Rynku starego miasta.  

3. Na starcie uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami gry oraz otrzymają kod QR 

umożliwiający jej rozpoczęcie. 

4. Zadaniem uczestników będzie wykonanie określonych zadań, rozwiązanie zagadek i zdobycie 

jak największej liczby punktów.  

§ 4. WYGRANA I NAGRODY   

     Dotyczy tylko rozgrywki premierowej, która odbędzie się 7 czerwca 2022 roku! 

1. Pierwszych 10-ciu uczestników gry, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzyma 

nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów „12 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii”, 

w ramach którego gra się odbywa. Wśród nagród urządzenia multimedialne: tablet, smartfon, 

słuchawki bezprzewodowe, zegarki smartwatch i inne atrakcyjne przedmioty. Organizator 

przewiduje przyznanie nagród dodatkowych. 

2. Fundatorami nagród są: 

- PreZero Bielsko-Biała – nagroda główna: tablet 

- AQUA Bielsko-Biała S.A.  

- Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała  

- Kino Helios Bielsko-Biała 

- Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

3. W przypadku tej samej liczby punktów, nagroda zostanie przekazana uczestnikom, którzy 

mieli krótszy czas przejścia gry. 

4. Rozdanie nagród odbędzie się 7 czerwca 2022 roku, o godzinie 19:45 na Rynku w Bielsku-

Białej. 

http://www.miastodobrejenergii.pl/


 
     

 

 

 

5. W razie nieobecności podczas rozdania bądź niedostarczenia zgody na uczestnictwo w grze 

nagroda przepada i przechodzi na kolejnego uczestnika. Jeden uczestnik może wziąć udział 

w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę.  

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złamanie zasad regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 

2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.miastodobrejenergii.pl. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia 

ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 

      § 6. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA                                                          
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 

2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą  

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@um.bielsko-biala.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w mobilnej grze rodzinnej pn.: 

„W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki” odbywającej się 7 czerwca 2022 roku o godzinie 16:15 

oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, na podstawie  

art. 6 ust.1 lit a i lit. c RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 3 przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej 

określonych celów i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, 

w których zostały zawarte. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres 

przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami. 

5. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio 

http://www.miastodobrejenergii.pl/
mailto:iod@um.bielsko-biala.pl


 
     

 

 

 

wyrażonej zgody na przetwarzanie.  W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału 

w mobilnej grze rodzinnej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności 

zakładom ubezpieczeń, bankom, urzędom skarbowym, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest 

wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. W związku z możliwością 

korzystania z usług podmiotów udostępniających platformy mediów społecznościowych, dane 

mogą być przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych 

osobowych znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług. 

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu 

do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw 

uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy 

prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny 

z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

§ 7. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Gra będzie dostępna także po rozgrywce premierowej przez 6 miesięcy. 

2. Uczestnictwo w grze będzie bezpłatne i nie będzie wymagało podania danych osobowych 

oraz podpisywania załączników dotyczących uczestnictwa w grze.  

3. Uczestnictwo w grze po rozgrywce premierowej nie będzie premiowane żadnymi nagrodami. 

4. Na stronie www.miastodobrejenergii.pl jest zamieszczony regulamin gry ogólnie dostępnej, aż 

do zakończenia okresu jej dostępności.  

  

http://www.miastodobrejenergii.pl/


 
     

 

 

 

Załącznik nr 1 – dla osoby pełnoletniej 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem  

w mobilnej grze rodzinnej pn.: „W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki” 

 
 

 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w mobilnej grze 

rodzinnej  
pn.: „W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki” opublikowanie imienia i nazwiska na stronach internetowych 
i na portalach społecznościowych Organizatora. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały 
zebrane.  

 
 

…….……………..………..…………………………………………… 
(data oraz podpis) 

 
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb 
konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku 
zarejestrowanego podczas uczestnictwa w grze mobilnej: w mediach, serwisach społecznościowych, 
na stronach internetowych Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek 
nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 
osobistych.  

 
 

…….……………..………..…………………………………………… 
(data oraz podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

Załącznik nr 2 – dla osoby niepełnoletniej 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem  

w mobilnej grze rodzinnej pn.: „W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki” 

 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w mobilnej grze rodzinnej pn.: „W(ko)miksuj się w klimat 

Superpiątki 

 

………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika gry mobilnej) 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem gry oraz akceptuję jego treść. 
 

 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

w związku z udziałem w mobilnej grze rodzinnej pn.: „W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki” 
opublikowanie imienia i nazwiska dziecka na stronach internetowych i na portalach społecznościowych 
Organizatora. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakich zostały zebrane.  

 
 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla 
potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku 
zarejestrowanego podczas uczestnictwa w grze mobilnej: w mediach, serwisach społecznościowych, 
na stronach internetowych Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek 
dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 
osobistych.  

 
 

…….……………..………..…………………………………………… 
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


