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REGULAMIN WAKACYJNEJ GRY TERENOWEJ
„NA TROPIE RABUSIA”
Organizatorzy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu pleszewskiego.
Gra terenowa organizowana jest w ramach realizacji projektu „Biblioteczna Akademia Rozmaitości”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.

Cele zabawy wakacyjnej:
 promocja czytelnictwa,
 aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu,
 rozbudzenie wyobraźni,
 zachęta do sięgnięcia po literaturę związaną z tematem detektywistycznym i przygodą.
Warunki uczestnictwa:
 W zabawie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 Warunkiem przystąpienia do zabawy jest dostarczenie do biblioteki podpisanej
przez
rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w zabawie (załącznik nr 1) oraz odebranie przez
uczestnika zabawy kart pracy.
 Do zabawy można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania.
 Uczestnicy wykonują zadania pod opieką rodzica lub opiekuna wyznaczonego przez rodzica.
Przebieg zabawy
 Zabawa trwa od 30 czerwca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.
 Co tydzień uczestnik otrzymuje wskazówki, w formie listu od Sherlocka Holmesa, zawierające zadania
i zagadki, które przybliżą go do ukończenia gry - czyli rozwiązania śledztwa. Rozwiązania zagadek
należy przedstawić w Dziale Dziecięcym w tygodniu następującym po otrzymaniu zadania.
 Zadania uczestnik rozwiązuje indywidualnie poza terenem biblioteki pod opieką osób dorosłych
wyznaczonych przez rodziców.
 List Sherlocka Holmesa - czyli kartę pracy z zadaniami i zagadkami uczestnik pobiera w Dziale
Dziecięcym.
 Jedna karta pracy przewidziana jest na 1 tydzień zabawy: 1 tydzień trwa od 30.06. do 6.07., 2 tydzień
– 7.07.-13.07., 3 tydzień – 14.07.-20.07., 4 tydzień – 21.07.-27.07., 5 tydzień – 28.07.3.08., 6 tydzień
– 4.08.-10.08., 7 tydzień – 11.08.-17.08.
 Dopuszczana jest sytuacja, że uczestnik przystępuje do zabawy już w trakcie jej trwania. Otrzymuje
wówczas karty pracy od pierwszego tygodnia gry.
 Za poprawne wykonanie wszystkich zadań z jednej karty pracy uczestnik otrzymuje 1 punkt.
 Za brak rozwiązania zadań lub niepełne ich rozwiązanie, uczestnik nie otrzymuje punktu.
Jednocześnie otrzymuje on kartę pracy na kolejny tydzień.
 Uczestnik zabawy może otrzymać maksymalnie 7 punktów (po 1 punkcie za każdą poprawnie
rozwiązaną kartę pracy).
 Rozwiązania zadań można składać do 18 sierpnia 2020 roku. Zadania złożone po tym terminie nie
będą uwzględniane w punktacji.
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Uczestnicy z największą ilością punktów, którzy rozwiązali zagadkę - otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy gry otrzymają Licencję Detektywa.
Ze zwycięzcami Biblioteka skontaktuje się telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi 23 sierpnia 2020
roku

Postanowienia końcowe
 Zgłoszenie udziału w zabawie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym
Regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.
Informacje o ochronie danych osobowych w bibliotece











Administratorem danych osobowych uczestników zabawy jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Pleszewie z siedzibą ul. Kolejowa 1 , 63-300 Pleszew, tel: 62 7428358, email:
biblioteka@pleszew.pl.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia w celu
organizacji konkursu oraz w celu działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki;
Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest wyraźna zgoda
zgłaszającego na uczestnictwo w w/w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
Podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia w zabawie, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest uczestnictwo w zajęciach;
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres
czasu niezbędny do organizacji wydarzenia i jego promocji.
Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: ochrony danych osobowych, informacji
o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego
odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
(iod.bibliotekepleszew@wp.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów RODO, prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania
stosownego żądania na adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Paulina Marciniak pod nr tel. 62 74-28-358 wew. 15,
e-mail: dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl

Gra terenowa organizowana jest w ramach realizacji projektu
„Biblioteczna Akademia Rozmaitości” dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury
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