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REGULAMIN TURYSTYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ  
„Statystyka w historii Stołecznego Miasta Poznania” 
 
1. Organizatorem turystycznej gry miejskiej pt. „Statystyka w historii Stołecznego Miasta 

Poznania”, zwanej dalej Grą, jest Urząd Statystyczny w Poznaniu.  
2. Gra odbywa się w sobotę, 9 marca 2019 r., na terenie miasta Poznania.  
3. Udział w Grze jest bezpłatny.  
4. W Grze biorą udział maksymalnie 3-osobowe zespoły. Zespołowi może towarzyszyć 

opiekun.  
5. Celem Gry jest odkrycie historii miasta Poznania, w tym także miejsc związanych 

ze statystyką poznańską, przy wykorzystaniu języka liczb. 
6. Zadaniem uczestników Gry jest odszukanie w przestrzeni miasta śladów tajemniczego 

języka ukrytego na murach, pomnikach oraz pamiątkowych tablicach Starego Miasta – 
jednej z najstarszych dzielnic Poznania.  

7. Rejestracja Zespołów uczestniczących w Grze odbywa się po nadesłaniu do 8 marca br., 
do godz. 12:00 na adres: socialmediaUSPoz@stat.gov.pl wiadomości mailowej 
z informacją zawierającą nazwę Zespołu. UWAGA: w przypadku małoletnich uczestników 
Gry należy dodatkowo przesłać (lub przekazać w dniu wydarzenia) zgodę 
przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Grze, przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikację wizerunku (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

8. W punkcie startowym, na Pl. Wielkopolskim, przy kamienicy nr 9, między godz. 10:30 
a 11:00, uczestnicy wydarzenia otrzymują kartę Gry.  

9. Gra rozpoczyna się o godzinie 11.00.  
10. Zwycięzcą Gry zostaje Zespół, który przed godz. 14.50 jako pierwszy dotrze do ostatniego 

punktu kontrolnego i poda prawidłowe rozwiązanie – hasło wraz ze zdjęciami 
wszystkich 11 punktów kontrolnych wykonanych na trasie Gry (dopuszcza się zdjęcia 
wykonane telefonami komórkowymi). 

11. Zwycięzcy Gry otrzymują nagrody rzeczowe. 
12. Nagrody i upominki zostaną wręczone 9 marca br., do godziny 15:00, w Sali Posiedzeń 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
13. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo i na własną odpowiedzialność.  
14. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników Gry ponoszą rodzice, opiekunowie 

prawni lub opiekun zespołu.  
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.  
16. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są 
proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.  

17. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze. 
18. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do zapisów określonych 

niniejszym regulaminem zostanie wykluczony z Gry.  
19. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, bądź utrudniania Gry 

innym uczestnikom Organizator ma prawo w dowolnym momencie Gry do wykluczenia 
całego jego Zespołu z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 
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20. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry 
z ważnych przyczyn. 

21. Poprzez rejestrację i udział w Grze każdy członek Zespołu wyraża zgodę na: 
a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Gry 

w celach niezbędnych do jej realizacji i promocji, z zastrzeżeniem pkt. 22; 
c) publikację swojego wizerunku na stronie internetowej oraz na koncie 

w serwisie mikroblogowym Twitter Organizatora wydarzenia i jego Patronów. 
22. W przypadku wszystkich niepełnoletnich uczestników Gry przetwarzanie ich danych i 

wizerunku może się odbywać tylko na podstawie zgody rodzica/opiekuna, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Udział uczestnika niepełnoletniego 
jest możliwy po przedłożeniu przedmiotowej zgody.  

23. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem jak 
i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
Nr 1 Oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna 
Nr 2 Oświadczenie laureata gry miejskiej „Statystyka w historii Stołecznego Miasta 

Poznania”  
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Załącznik nr 1  

 
 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA* 
 

Uwaga. Oświadczenie wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy/opiekun 
małoletniego członka zespołu uczestniczącego w grze miejskiej „Statystyka 
w historii Stołecznego Miasta Poznania”. Zgoda przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna jest wymagana, jeżeli ten członek zespołu nie 
ukończył 18 lat (do dnia wysyłki zgłoszenia). Brak tej zgody, potwierdzonej 
podpisem przedstawiciela ustawowego/opiekuna, uniemożliwia 
małoletniemu udział w Grze.  

 
Ja, …………………………………………………………………………………., przedstawiciel ustawowy/opiekun* 
małoletniego (ej)……………………………………………………………, wyrażam zgodę na jego/jej* udział 
w grze miejskiej „Statystyka w historii Stołecznego Miasta Poznania” organizowanej na 
zasadach określonych w Regulaminie Gry oraz na przetwarzanie jego/jej* danych 
osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach niezbędnych do realizacji 
i promocji Gry, przez Organizatora wydarzenia oraz jego Patronów, w zakresie imienia, 
nazwiska i wizerunku. 
 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
- Administratorem dostarczonych danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu, mieszczącego się w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29, 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz warunkuje udział w Grze, 
- we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub 
wątpliwościami co do jego zakresu i realizacji tych praw, można skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Statystyczny w Poznaniu  
(60-624 Poznań), ul. Wojska Polskiego 27/29, lub e-mail: IOD_USPOZ@stat.gov.pl 
- przekazane dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, 
- przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza 
EOG, oraz organizacjom międzynarodowym, 
- przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez 24 miesiące, 
- przysługuje mi prawo do żądania od Organizatora Gry dostępu do przekazanych danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 
- w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
 
 
………………….                 ………………...………………………………………… 
data  czytelny podpis  

przedstawiciela ustawowego/opiekuna* 
 
* Niepotrzebne skreślić. 
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Podpis pod oświadczeniem powoduje wyrażenie zgody na: 

 przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gry przez Organizatora w zakresie 
i celu realizacji gry miejskiej „Statystyka w historii Stołecznego Miasta Poznania”, 

 publikację wizerunku na stronie internetowej oraz na koncie w serwisie 
mikroblogowym Twitter Organizatora wydarzenia i jego Patronów, bez 
wynagrodzenia. 

Brak wyrażenia zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Grze. 
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Załącznik nr 2 
 
OŚWIADCZENIE LAUREATA GRY MIEJSKIEJ „STATYSTYKA W HISTORII STOŁECZNEGO MIASTA 
POZNANIA” 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, w celach niezbędnych do realizacji i promocji Gry, przez Organizatora wydarzenia 
oraz jego Patronów, w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku. 
 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
- Administratorem dostarczonych danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu, mieszczącego się w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29, 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz warunkuje udział w Grze, 
- we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub 
wątpliwościami co do jego zakresu i realizacji tych praw, można skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Statystyczny w Poznaniu  
(60-624 Poznań), ul. Wojska Polskiego 27/29, lub e-mail: IOD_USPOZ@stat.gov.pl 
- przekazane dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, 
- przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza 
EOG, oraz organizacjom międzynarodowym, 
- przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez 24 miesiące, 
- przysługuje mi prawo do żądania od Organizatora Gry dostępu do przekazanych danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 
- w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
 
 
………………….              ………………...………………………………………… 
data        czytelny podpis  

 
 
Podpis pod oświadczeniem powoduje wyrażenie zgody na: 

 przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gry przez Organizatora w zakresie i celu 
realizacji gry miejskiej „Statystyka w historii Stołecznego Miasta Poznania”, 

 publikację wizerunku na stronie internetowej oraz na koncie w serwisie 
mikroblogowym Twitter Organizatora wydarzenia i jego Patronów, bez 
wynagrodzenia. 

Brak wyrażenia zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Grze. 


