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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 11/2021 

Dyrektora GOK „Promyk” 

z dnia 28.07.2021 roku.   

Regulamin  

Filmowej Rodzinnej Gry Terenowej „Star Wars – zostań rycerzem Jedi” 

§ 1 
 Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą w Bystrej, ul. J. Fałata 2k, zwany dalej 

Organizatorem, w dniu 22 sierpnia 2021 roku organizuje, jako zapowiedź VI Bystrzańskiego 

Festiwalu Filmowego „Promyk Kina”, „Filmową Rodzinną Grę Terenową”, zwaną dalej grą 

przygotowaną przez Klub Młodego Filmowca (KMF) działający w strukturach GOK 

„Promyk”. 

 

§ 2 

Cel gry 

 

Filmowa Gra Terenowa ma za zadanie promocję Festiwalu Filmowego, integrację rodzin, 

zaprezentowanie wiedzy filmowej uczestników oraz ukończenie gry z jak najlepszym 

wynikiem oraz zaangażowanie młodzieży należącej do  KMF. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

 

1. Uczestnikami Gry mogą być całe rodziny niezależnie od wieku ich członków, musi być 

przynajmniej 1 osoba dorosła, pod opieką której będą znajdowały się osoby 

niepełnoletnie z jej rodziny.  

2. Przewidziana ilość miejsc to maksymalnie 6 rodzin - decyduje kolejność zgłoszeń, ale 

pierwszeństwo mają mieszkańcy Gminy Wilkowice. 

3. Termin gry 22.08.21, w godz. od 11:00 do 13:00. 

4. Rodziny będą rozpoczynały grę w odstępach co 10 minut, o dokładnej godzinie startu 

będą informowane podczas zapisów.  

5. Na zakończenie gry o godz. 13:30 zapraszamy na film związany z tematyką gry. 

6. Udział w grze jest bezpłatny. 

7. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, zalecamy wykupienie we 

własnym zakresie ubezpieczenia NW. 

8. Podczas gry terenowej będą wykonywane zdjęcia w celach archiwalnych i 

marketingowych. 

9. W razie niepogody zostanie wyznaczony inny termin gry, o czym uczestnicy zostaną 

poinformowani wiadomością sms w dzień gry do godziny 9:00. 
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§ 4 

Zasady udziału w grze 

 

1. Przedstawiciel rodziny zgłasza chęć uczestnictwa w grze do dnia 18.08.2021 roku w 

biurze administracji GOK „Promyk” lub telefonicznie 33 817 07 73. 

2. Przedstawiciel rodziny wypełnia kartę uczestnictwa rodziny w grze, stanowiącej 

Załączniki do niniejszego regulaminu.  

3. Kartę uczestnictwa i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”  (Bystra, ul. J. Fałata 

2k, tel. 33 817 07 73) oraz na stronie internetowej www.gokpromyk.pl 

4. Przewidziano nagrody za udział w grze. Miejsca przydzielone zostaną na podstawie 

ilości punktów zdobytych podczas gry. Podium: I, II i III miejsce przyznane zostaną 

dla kolejno 3 rodzin, które zdobędą największą ilość punktów, w postaci „kryształków”, 

przyznawanych na poszczególnych stacjach za prawidłowość wykonanego zadania. W 

razie takiej samej ilości punktów lub innych niejasności odbędzie się dogrywka. 

Podczas dogrywki zostanie zadanych 10 pytań dotyczących filmu „Star Wars - 

Gwiezdne Wojny”. W przypadku nierozstrzygnięcia zadanych zostanie kolejnych 6 

pytań o tematyce związanej z kosmosem. W zależności od tego ile punktów zdobędą 

dane rodziny, przydzielone zostaną kolejno I, II i III miejsce. Organizator przewidział, 

również nagrody pocieszenia dla pozostałych rodzin biorących udział w grze oraz 

upominki dla członków KMF biorących czynny udział w przygotowaniu „Filmowej 

Rodzinnej Gry Terenowej. „Star Wars – zostań rycerzem Jedi”. 

5. Ogłoszenie wyników Gry Terenowej odbędzie się dnia 22 sierpnia zaraz po ukończeniu 

gry przez wszystkich zgłoszonych uczestników. 

6. Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. 

7. Jeśli uczestnik nie odbierze nagrody do 31 sierpnia 2021 roku, przechodzi ona na stan 

GOK „Promyk”. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem gry pełnią specjaliści ds. Administracji i Kultury  

GOK „Promyk”: Jagoda Janaszek oraz Paulina Tomaszewska. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady gry.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w każdym czasie, 

bez podania przyczyn, jednak zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych 

przez uczestników.  

 

http://www.gokpromyk.pl/
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Załącznik  do Regulaminu Filmowa Rodzinna Gra Terenowa.  

„Star Wars – zostań rycerzem Jedi" 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W FILMOWEJ RODZINNEJ 

GRZE TERENOWEJ „STAR WARS – zostań rycerzem Jedi” w dniu 

22.08.21 
Dane uczestników: 

Imiona i Nazwiska uczestników 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

Adres zamieszkania uczestników  

Numer kontaktowy   

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY PRZEDSTAWICIELA RODZINY 

Składając podpis: 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Filmowej Rodzinnej Gry Terenowej „STAR WARS – 

zostań rycerzem Jedi” i że w raz z rodzina będziemy go przestrzegać. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz członków mojej rodziny takich jak: imię, nazwisko, 

adres, numer telefonu w celach związanych z procesem rekrutacji i organizacji gry terenowej przez GOK „Promyk”. 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego i 

członków mojej rodziny przez GOK „Promyk”, zarejestrowanych podczas gry terenowej w celach związanych z 

funkcjonowaniem i promocją Ośrodka. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa GOK „Promyk”, strony 

na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, gazetka Głos Gminy Wilkowice, Mój Powiat. Równocześnie 

informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: Gmina Wilkowice, Starostwo Powiatowe. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych moich i członków mojej 

rodziny zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 
 

Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia życia mojego lub członków 

mojej rodziny w trakcie gry terenowej. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem i hospitalizacją moim lub 

członków mojej rodziny w przypadku nagłego zagrożenia jego życia. 
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Potwierdzam brak jakichkolwiek przeciwwskazań moich i członków mojej rodziny do uczestnictwa w grze terenowej. 
 

Biorę odpowiedzialność za siebie oraz członków mojej rodziny podczas udziału w grze terenowej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że GOK „Promyk” nie zapewnia ubezpieczenia NW podczas gry terenowej „STAR WARS – 

zostań rycerzem Jedi”. Organizator zaleca uczestnikom wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NW.  

 

*niewłaściwe skreślić 
 

 
 
 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1062) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zmian.) 
3. Rozporządzenie 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) (Dz.U. UE L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zmian.). 

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781). 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GOK „Promyk” z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 

Bystra. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail iod@gok.wilkowice.pl 

lub pod nr telefonu 33 8 170 773. 

3. Państwa przetwarzane będą w celu związanym z procesem rekrutacji i organizacji gry na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną według instrukcji 

kancelaryjnej obowiązującej w GOK „Promyk”. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Filmowej Rodzinnej Grze Terenowej 

„STAR WARS – zostań rycerzem Jedi” organizowanej przez GOK „Promyk”. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania. 

 

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem/-am się z 
powyższą treścią                i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 
 

 

 

 

BYSTRA 
(miejscowość) 

……………………………….. 
(data) 

……………………………………….. 
(czytelny podpis przedstawiciela rodziny) 

mailto:iod@gok.wilkowice.pl
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