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Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 93/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 08 września 2021 roku 

 

 

REGULAMIN ULICZNEJ GRY MIEJSKIEJ 

 

1. Postanowienia ogólne 

1) Uliczna gra miejska (dalej „Gra”) organizowana jest w ramach projektu „PUZ-ON” w ramach działań 

aktywizujących uczestników  projektu z ich otoczeniem. 

2) Organizatorem Gry jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.  

3) Udział w Grze jest bezpłatny. 

4) Każdy z uczestników Gry zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. 

Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

 

2. Zgłoszenia uczestników: 

1) W Grze udział mogą wziąć uczestnicy projektu „PUZ - ON” oraz członkowie społeczności lokalnej miasta 

Włocławka i społeczności akademickiej PUZ we Włocławku, którzy ukończyli 18 rok życia. 

2) W grze mogą wziąć udział: gracze indywidulani lub drużyny (max.  4 osobowe). 

3) Limit miejsc w Grze wynosi 30 graczy (drużyna bez względu na liczbę uczestników liczona jest jako 1 gracz). 

O przyjęciu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizator może 

podjąć decyzję o zwiększeniu limitu uczestników.  

4) Zgłoszenia do udziału w Grze przyjmowane będą poprzez ankietę dostępną na stronie  

https://puz.wloclawek.pl/projekt-puz-on/. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 22.09.2021 (od godz. 8.00) 

do dnia 28.09.2021 r. (do godz. 20.00).  

5) W dniu poprzedzającym imprezę tj. 29.09.2021 Organizator skontaktuje się z osobami zgłoszonymi celem 

potwierdzenia udziału w Grze. 

6) Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do Gry jest jednoznaczne z:  

a) potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją postanowień Regulaminu;  

b) wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zbieranych dla potrzeb organizacji Gry 

(zapewnienia prawidłowego przebiegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród). Administratorem 

danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty mailowej iod@puz.wloclawek.pl; 

c) wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Gry w materiałach informacyjno-

promocyjnych z Gry (zdjęciach, filmach) publikowanych w mediach i Internecie.  
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3. Termin i miejsce gry 

1) Rozgrywka będzie toczyć się na ulicach miasta Włocławka. Długość trasy to ok. 2,5 kilometra. 

2) Gra rozpocznie się w dniu 30 września 2021 r (czwartek) o godz. 13.00 przed budynkiem Rektoratu 

Państwowej Uczelni Zawodowej przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku. Gra zaplanowana jest na ok. 2 godziny 

zegarowe.  

3) Meta Gry będzie znajdować się w budynku Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii 

Państwowej Uczelni Zawodowej przy ul. Energetyków 30 we Włocławku. 

4) Organizator może dokonać zmiany terminu/ miejsca rozgrywek z przyczyn organizacyjnych (np. złych 

warunków pogodowych) lub sytuacji epidemiologicznej.  

 

4. Zasady gry  

1) Do udziału w Grze niezbędne jest posiadanie we własnym zakresie smartfona z systemem operacyjnym 

Android lub iOS oraz korzystanie z bezpłatnej aplikacji Actionbound.  

2) Warunkiem udziału w grze jest zeskanowanie kodu QR wydarzenia. W przypadku drużyny wystarczy, aby 

jedna osoba z zespołu korzystała z ww. aplikacji i zaznaczała odpowiedzi w imieniu swojej grupy. 

3) Uczestnicy za poprawne wykonanie zadań będą otrzymywać punkty w wysokości określonej przez 

Organizatora. Ich ilość zależna jest od stopnia trudności danego zadania. 

4) Organizator przewiduje ustawienie limitów czasowych na udzielenie odpowiedzi. Nieudzielenie odpowiedzi 

w limicie czasowym będzie skutkowało otrzymaniem 0 punktów za dane zadanie. 

5) Uczestnicy nie będą otrzymywać ujemnych punktów za niewykonanie zadania lub udzielnie niepoprawnej 

odpowiedzi. 

6) Zadania należy wykonywać w kolejności przewidzianej przez Organizatora. 

7) Możliwe jest wygranie Gry bez wykonania wszystkich zadań zaplanowanych przez Organizatora, jeśli uzyska 

się najwyższy wynik punktów spośród wszystkich uczestników Gry. 

8) W przypadku remisu punktów zadecyduje kolejność dotarcia na metę. 

 

5. Działania zabronione i kary 

1) Za niesportową grę uznawane będą:  

 celowe przeszkadzanie w rozgrywkach innym graczom; 

 poruszanie się jakimkolwiek środkiem transportu  (samochodem, skuterem, hulajnogą elektryczną, 

rowerem) etc. 

 zrywanie lub niszczenie instrukcji pozostawionych na trasie przez Organizatorów. 

2) Podczas rozgrywek Gry Organizator może określić inne działania określające niesportowe zachowanie. 

3) W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę poprzez 

jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie lub zostać 

zdyskwalifikowany z Gry. 
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6. Nagrody  

1) Dla wszystkich uczestników gry przewidziane są nagrody za udział. 

2) Dla trzech graczy, którzy uzyskają najlepszy wynik punktowy przewidziane są nagrody rzeczowe (karty 

podarunkowe).  

3) Wartość nagrody zależna jest od zajętego miejsca - za zajęcie przez uczestnika/drużynę: 

 I miejsca – karta podarunkowa na kwotę 400 zł; 

 II miejsca – karta podarunkowa na kwotę 300 zł; 

 III miejsca – karta podarunkowa na kwotę 200 zł; 

4) Od nagród, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych nie pobiera się podatku dochodowego. 

 

9. Postanowienia Końcowe 

1) Organizator rozgrywek informuje, że w przypadku pojawienia się nagłych i nieprzewidzianych okoliczności 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia Gry 

zgodnie z przyjętymi założeniami.  

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, pozostawione lub zniszczone rzeczy osobiste 

uczestników Gry. 

3) Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze. Uczestnicy poruszają się po 

mieście na własną odpowiedzialność, dlatego uprasza się uczestników o przestrzeganie zasad ruchu 

drogowego oraz zachowanie szczególnej ostrożności. 

4) W kwestiach spornych oraz w sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator.  

5) Pytanie w sprawie Gry można kierować drogą mailową do koordynatora projektu: 

urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzania Nr 93/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 08 września 2021 roku 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

Ja, …………………………………………………………... niżej podpisany/a oświadczam, że Organizator 

konkursu przekazał mi nagrodę rzeczową za zajęcie …………………….. miejsca/ udział* w ulicznej grze 

miejskiej w postaci karty podarunkowej o wartości ………………………….zł. 

*Niepotrzebne skreślić 

…………………………………… 

(podpis) 

Włocławek,…………………………….2021 roku 

http://www.puz.wloclawek.pl/

