
Regulamin 

Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie  

z okazji 18. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz urodzin Unii 

Europejskiej 

pod patronatem honorowym Konrada Fijołka, Prezydenta Miasta Rzeszowa 

 

ORGANIZATORZY 

Organizatorami Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie (dalej zwanej grą) są EUROPE DIRECT 

Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Urząd Miasta 

Rzeszowa. Współorganizatorem i fundatorem głównej nagrody jest Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. 

TERMIN GRY 

Gra odbędzie się 7 maja 2022 r. (sobota). 

CEL GRY 

Celem gry jest zachęcenie mieszkańców Podkarpacia do pogłębiania wiedzy na temat Unii 

Europejskiej, członkostwa Polski w UE oraz sposobu wykorzystania funduszy unijnych ze 

szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa.  

ZASADY GRY 

Rejestracja 

1. Zapisy na grę prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e- 

mail: europedirect-rzeszow@wsiz.edu.pl  Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane 

wszystkich osób wchodzących w skład drużyny: imię i nazwisko, telefon i mail kontaktowy do 

lidera grupy, rok urodzenia każdego z uczestników. Zgłoszenia będą przyjmowane od 

26.04.2022 r. od godziny 12:00 do 5.05.2022 r. do godziny 12:00 lub do wyczerpania liczby 

miejsc w grze (maksymalnie 20 drużyn). 

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez członków 

drużyny. 

3. Potwierdzenie zakwalifikowania do gry zostanie przesłane droga e-mail najpóźniej do 6.05.2022 

r. do godz. 12:00. 

4. W grze biorą udział drużyny liczące maksymalnie 3 uczestników. 

5. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, obywatele Unii Europejskiej.  

6. Udział w grze jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

Przebieg gry 

7. Gra odbędzie się 7 maja 2022 roku (sobota) w Rzeszowie w godzinach 10:00 – 14:00.  

8. Punkt startowy zlokalizowany zostanie w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2, w której 

siedzibę mają EUROPE DIRECT Rzeszów oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej 

działające w sieci Komisji Europejskiej.  

9. Punkt pośredni będzie ulokowany w Biurze Poselskim Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Elżbiety Łukacijewskiej przy ul. Kreczmera 4 (Śródmieście, boczna ul. Mickiewicza). 
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10. Punkt końcowy zlokalizowany zostanie na rzeszowskim Rynku tj. w hallu Podziemnej Trasy 

Turystycznej.   

11. Każda drużyna przyjęty do gry otrzyma Kartę uczestnictwa (kartę gry), którą odbierze w 

Punkcie startowym gry oraz pakiet uczestnika gry.  Odbiór kart do gry przez zarejestrowane 

przez Internet drużyny będzie możliwy 7 maja 2022 r. (sobota) od godz. 10:00 i trwać będzie 

do godziny 10:30 w Punkcie startowym. 

12. Lider drużyny kwituje odbiór karty do gry w Punkcie startowym, podpisując się na liście drużyn. 

Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. Przed odbiorem karty do gry istnieje możliwość 

modyfikacji składu drużyny na liście startowej. Karta do gry musi być podpisana przez 

wszystkich członków drużyny. 

13. Poprzez odbiór Karty do gry Uczestnicy wyrażają zgodę na: 

a) wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

b) przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia gry (w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)) w zakresie określonym w klauzuli 

stanowiącej Załącznik do Regulaminu; 

c) opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora i jego 

partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek Uczestnika w całości lub 

częściowo, przetworzony lub zniekształcony w sposób zachowujący dobra osobiste Uczestnika, 

kolorowy lub jednobarwny, pod własnym lub innym imieniem, w jedno lub opublikowanie na 

łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów, realizatorów i innych 

partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek Uczestnika w całości lub 

częściowo, przetworzony lub zniekształcony, kolorowy lub jednobarwny, pod własnym lub innym 

imieniem, w jedno lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych lub 

elektronicznych. 

14. Gra rozpoczyna się odprawą dla uczestników, która odbędzie się w Punkcie startowym gry po 

rozdaniu wszystkim uczestnikom Kart do gry. 

15. Start gry przewidziany jest na godz. 10:30. 

16. Drużyny będą miały za zadanie przemieścić się z Punktu startowego do wyznaczonej w Punkcie 

końcowym mety, zaliczając po drodze Punkt kontrolny. W każdym punkcie drużyny będą 

odpowiadać na pytania lub wykonywać zadania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej 

i członkostwa Polski w UE, z uwzględnieniem wykorzystania przez miasto Rzeszów 

środków unijnych.  

17. Warunkiem dotarcia drużyny do kolejnego punktu jest rozwiązanie zadania wyznaczonego we 

wcześniejszym punkcie. 

18. W każdym punkcie liczba graczy w drużynie będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną 

na Karcie gry. W razie niezgodności gracze danej drużyny nie otrzymają kolejnego zadania, a 

cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.  

19. W punktach kontrolnych drużyny przystępują do rozwiązywania zadań według kolejności 

przybycia poszczególnych drużyn do punktu kontrolnego.  

20. Zaliczenie każdego punktu kontrolnego dokumentowane jest w karcie gry.   



21. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas gry. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w grze, 

poza odpowiedzialnością wyrażoną wprost w przepisach prawa obowiązującego. Każdy z 

Uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w grze. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz następstwa z niego 

wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. 

 

Zakończenie gry 

 

23. Wykonywanie zadań z karty do gry będzie możliwe do godz. 13:30. 

24. Czas wykonania wszystkich zadań liczony jest do momentu dotarcia drużyny do Punktu 

końcowego i zdania karty.  

25. Poprzez zdanie karty rozumie się oddanie jej przedstawicielom organizatora w Punkcie 

końcowym. 

26. W momencie zdania karty do gry w Punkcie końcowym musi być obecna cała drużyna. 

27. Przedstawiciel organizatora zobowiązany jest do wpisania na Kartę do gry czasu wykonania 

wszystkich zadań. 

28. Gra kończy się 7 maja 2022 r. r. o godz. 14:00 wręczeniem nagród zwycięzcom. 

29. Wygrywa drużyna, który w całym składzie, pokona całą trasę i otrzyma najwyższą liczbę 

punktów. W przypadku identycznej liczby punktów wygrywa drużyna, który jako pierwsza 

dotrze do Punktu końcowego.  

30. Główną nagrodą w grze jest wycieczka dla najlepszej drużyny do Parlamentu Europejskiego na 

zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej. 

31. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność zwycięskiej drużyny podczas ogłoszenia wyników 

Gry w Punkcie końcowym. 

32. Ocena poszczególnych drużyn gry nie jest negocjowalna. Od wyników ogłoszonych w Punkcie 

końcowym nie przysługuje odwołanie.  

33. Uczestnicy gry otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów gry.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

34. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

35. Regulamin gry dostępny będzie do wglądu w Punkcie startowym oraz będzie przesłany 

wszystkim drużynom drogą e-mailową po przesłaniu zgłoszenia.  

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

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

37. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

  



Załącznik do Regulaminu Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie  z okazji 18. rocznicy 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz urodzin Unii Europejskiej pod patronatem 

honorowym Konrada Fijołka, Prezydenta Miasta Rzeszowa, 7 maja 2022 r.  

 REGULAMIN RODO 

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych 

przekazanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie 

jest EUROPE DIRECT Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, zwana dalej: „Administratorem”. 

2. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować z Administratorem mailowo pod adresem: europedirect-rzeszow@wsiz.edu.pl.  

3. Pana / Pani dane osobowe, w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email i roku 

urodzenia będą przetwarzane w celu: 

a) rejestracji i realizacji zgłoszeń do Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie złożonych za 

pośrednictwem: europedirect-rzeszow@wsiz.edu.pl; 

b) niezbędnym do przeprowadzenia Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Europejskiej Gry Miejskiej w Rzeszowie; 

c) ich ewentualnego udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 

porządkowym w przypadku wykrycia podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov-2, u 

któregokolwiek z uczestników Gry. 

4. W związku z przetwarzaniem przez EUROPE DIRECT Rzeszów Pana / Pani danych 

osobowych, ma Pan / Pani prawo, w każdej chwili do: 

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania 

EUROPE DIRECT Rzeszów danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, z zastrzeżeniem, 

że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność tego przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed datą jej wycofania; 

b) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych oraz otrzymania kopii tych danych, 

a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia, 

c) żądania usunięcia Pani/Pana danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 

RODO, jeżeli uważa Pani/Pan, że EUROPE DIRECT Rzeszów nie ma podstaw do tego, 

aby Pani/Pana dane przetwarzać; 

d) ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO – w zakresie, w 

jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów; 

e) przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO. 

5. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, zgodnie i na 

podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie 

przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 

Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności. 
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6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

odbywa się niezgodnie z prawem. 

7. Podanie przez Pani/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

zgłoszenia i udziału w Europejskiej Grze Miejskiej w Rzeszowie. Konsekwencją niepodania przez 

Państwa danych osobowych będzie brak możliwości skutecznego zgłoszenia i wzięcia udziału w 

Grze. 

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub 

podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym 

dane w imieniu Administratora danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być 

podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa (m.in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd, Sanepid), zleceniobiorcy lub 

wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające) w związku z prawidłową 

realizacją umowy, w tym dostawcy usług IT. 18. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby umożliwić nam kontakt 

z Państwem, spersonalizowanie wiadomości zgodnie z Państwa preferencjami i przekazanie 

odpowiednich informacji, chyba że istnieje prawny obowiązek dłuższego przechowywania danych. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przebiegu Europejskiej Gry 

Miejskiej w Rzeszowie oraz do upływu okresu zapewniającego realizację obowiązków wynikających 

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się stanu epidemii COVID - 19, przy czym powyższe okresy 

sumują się. 

11. Po upływie obowiązkowych okresów przetwarzania Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie 

usunięte. 

 

 

 

 


