
Regulamin gry terenowej “Zbieranie piegów” 

“Zbieranie piegów” to gra terenowa charakterze literackim organizowana w ramach wakacji w Bibliotece 

“Piegowate lato – 75. rocznica urodzin Pippi Pończoszanki”. 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIAŻKI w Oświęcimiu 

Termin: 31 lipca br. godz. 12:00-15:00. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych 

Miejsce: Oświęcim dzielnice: Stare miasto, S-centrum, Osiedle Chemików 

Cele konkursu: 

1. Promocja Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu oraz jej działań na rzecz promocji czytelnictwa.  

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości, zwrócenie uwagi na ważne miejsca w naszym 
mieście. 

Zapisy: W Bibliotece osobiście, telefonicznie 33 847 98 01 lub mailowo: bibliotekamlodych@mbp-oswiecim.pl Należy podać 
nazwę grupy, imię i nazwisko kapitana (dorosła osoba, biorąca udział w grze) odpowiedzialnego za całą grupę. Zapisy wg 
kolejności zgłoszeń, 10 grup, minimum 2 osoby w grupie, maksymalnie 5 osób. 

Uczestnicy: Rodziny lub grupy znajomych.  

Nagrody: Nagroda za 1 miejsce oraz 2 nagrody pocieszenia.  

Zasady gry 

1. Na terenie miasta Oświęcim, dzielnice: Stare miasto, S-centrum, Osiedle Chemików ukryto osiem punktów z zadaniami 
do wykonania. Celem graczy jest odnalezienie wszystkich punktów posiłkując się „Piegowatą mapą” terenu, wykonanie 
zadań według instrukcji oraz wpisanie prawidłowych odpowiedzi w kartę odpowiedzi.  

2. Kartę zadań, kartę odpowiedzi oraz schematyczną mapę należy pobrać w Auli św. Wawrzyńca w dniu rozpoczęcia gry tj. 
31 lipca 2020r. od godz. 12:00 do godz. 13:00. 

3. Nie obowiązują limity wieku dla graczy, jednakże w każdej grupie musi być przynajmniej jeden pełnoletni gracz – 
opiekun/rodzic, który bierze całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego gracza w ich grupie.  

4. W grze mogą wziąć udział drużyny złożone z 2 do 5 graczy.  

5. Nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana należy czytelnie wpisać w odpowiednie pole na Karcie Odpowiedzi.  

6. Grę odbywa się pieszo, z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. 

7. Drużyny nie mogą się rozdzielać przez cały czas udziału w grze. 

8. Grę można rozpocząć w dowolnej chwili pomiędzy godz. 12:00 a 13:00, jednakże należy grę zakończyć do godz. 15:00. 

9. W grze można brać udział tylko jeden raz. 

10. Wypełnione karty odpowiedzi należy oddać w punkcie na mecie do godz. 15:00. 

11. Przy ocenie w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę - prawidłowe odpowiedzi, w drugiej kolejności - czas. 

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi o godz. 15:15 w ostatnim punkcie gry. 

13. Jeżeli zwycięska grupa lub jej kapitan nie stawi się po odbiór nagrody w momencie wywołania, nagroda przechodzi na 
następną w kolejności grupę z najlepszymi odpowiedziami i najlepszym czasem. 

14. Niezależnie od ilości graczy w drużynie, wygrać można tylko jeden pakiet nagród (obowiązuje zasada "jedna karta 
odpowiedzi - jeden pakiet nagród"). 

15. Wszelkie wątpliwości w związku z przebiegiem gry powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi do godz. 15:00, 
po tym czasie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane. 

16. Karta odpowiedzi jest nieważna, jeśli:  

a) została oddana w punkcie informacyjnym po godz. 15:00; 

b) jest uzupełniona w sposób nieczytelny, niemożliwy do odczytania;  

c) nie zostało uzupełnione pole z nazwą drużyny i kapitanem. 

17. Podczas przebiegu gry, dzieci i młodzież do lat 18. muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.  

18. Opiekunowie - kapitanowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników z ich grupy 
w trakcie gry innym graczom, ich mieniu oraz mieniu organizatora.  

19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.  

20. Gracze zobowiązani są do: 
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a) korzystania z rekwizytów i narzędzi udostępnionych na czas gry w sposób odpowiedzialny i zgodny z ich 
przeznaczeniem; 

b) zachowania uczciwości i zasad fair play w stosunku do innych graczy. 

c) przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się w mieście. 

21. Decyzje komisji oceniającej karty odpowiedzi są nieodwołalne.  

22. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Uczestnicy gry muszą dostosować się do aktualnych 
wymogów reżimu sanitarnego. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów gry, mając 
jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Zgodnie z: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji gry „Zbieranie piegów” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że z 
o s t a ł a m / e m p o i n f o r m o w a n a / y  o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich 
poprawieniu”. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów gry i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. 

3. Regulamin niniejszej gry dostępny jest w siedzibie Organizatora - Biblioteki oraz na stronie internetowej www.mbp-
oswiecim.pl. 

4. Uczestnictwo w grze jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu o czym poinformuje jego uczestników przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.mbp-osiwiecim.pl. 

7. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub przeniesienia na inny termin. 
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