I. Organizatorzy
1. Organizatorem Gry jest Urząd Miasta w Słupcy, Referat Promocji.
2. Przez organizację Gry rozumie się zaaranżowanie zadań tematycznych nawiązujących
do jubileuszu 730-lecia lokacji Miasta Słupcy.
II. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Rodzinnej Wawrzynowej Grze Miejskiej jest bezpłatny.
2. Wawrzynkowa Gra Miejska jest grą rodzinną. Zespół powinien składać się z minimum 2
członków rodziny, w tym jedna osoba obowiązkowo pełnoletnia.
3. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie rodziny (załącznik nr 1) i wykonanie Zadania
nr 1 we wskazanym terminie oraz kolejnych zadań przeznaczonych do realizacji (co 2
tygodnie). Zgłoszenia przesyłamy TYLKO elektronicznie na adres e-mail:
promocja2@miasto.slupca.pl
4. W przypadku zgłoszenia do jednego zespołu więcej niż jednej osoby pełnoletniej każda
z tych pełnoletnich osób jest zobowiązana do podpisania zgłoszenia.
5. Do Gry można przystąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia 3 zadania, tj. 15 czerwca br.,
jednak w terminie wyznaczonym na wykonanie tego zadania należy również wykonać
zadania nr 1 i nr 2 i przesłać dokumentację fotograficzną z wykonanych zadań w terminie
przysługującym na przesłanie ukończonego zadania nr 3.
III. Zgłoszenia
1. Wykonanie Zadania nr 1 i jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do uczestnictwa
w Rodzinnej Wawrzynkowej Grze Miejskiej.
2. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnicy wyrażają zgodę na:
a. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 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) informujemy, że
przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu organizacji i prowadzenia działalności

kulturalnej, w związku z udziałem w „Rodzinnej Wawrzynkowej Grze Miejskiej”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Słupca reprezentowana przez
Burmistrza Miasta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta
w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, tel. 63 277-27-27, e-mail:
um@miasto.slupca.pl.
Dane
kontaktowe
inspektora
ochrony
danych:
iod@miasto.slupca.pl, tel. 63 277-27-27 w. 105. Posiadają Państwo prawo dostępu do
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych znajduje się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Miejskiej Słupca pod adresem: https://www.bip.umslupca.finn.pl w zakładce RODO.
b. publikację przez organizatora wizerunku uczestników i ich prac w dokumentacji
fotograficznej i filmowej Gry, na łamach strony internetowej miasta Słupcy
www.miasto.slupca.pl i w mediach społecznościowych.
IV. Zasady Gry
1. Gra odbywa się w dniach od 18 maja do 10 sierpnia 2020 r.
2. Gra kończy się 10 sierpnia 2020 r. prezentacją nadesłanych prac na stronie internetowej
miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl i w mediach społecznościowych.
3. Począwszy od 18 maja br., co dwa tygodnie, na stronie
miasta
http://miasto.slupca.pl/rodzinna-wawrzynkowa-gra-miejska/ będzie podawana informacja
o kolejnym zadaniu do zrealizowania w ramach Rodzinnej Wawrzynkowej Gry Miejskiej.
4. Na wykonanie każdego zadania jest 14 dni. Najpóźniej ostatniego, wyznaczonego dnia
należy przesłać udokumentowane
wykonanie zadania
na
adres
e-mail:
promocja2@miasto.slupca.pl
5. Zgłoszony zespół jest zobligowany do wykonania wszystkich zadań Gry.
V. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zespołów, które wykonają wszystkie
zadania.
2. Nagrodzeni otrzymają powiadomienie telefonicznie i na adres e -mail.
3. Nagrody będzie można odebrać osobiście w dniach od 11 do 31 sierpnia 2020r.,
w Urzędzie Miasta Słupcy, w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój 318).
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z Regulaminie z ważnych
przyczyn niezależnych od Organizatora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Urząd
Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, w związku z uczestnictwem w Rodzinnej
Wawrzynkowej Grze Miejskiej, w tym na: rozpowszechnianie, publikowanie,
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na
stronach internetowych, portalach społecznościowych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach itp. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne
oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem.
 Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. Zgoda nie jest ograniczona
ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.

