
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 
“Przystanki rzemiosła cieszyoskiego” 

 

1. Organizator. 

a. Organizatorem gry miejskiej (zwanej dalej „Grą”), realizowanej na terenie miasta Cieszyn w dniach 

17-09-2021r. do 30-09-2021r., jest Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, Zamkowa 3 abc. 

b. W Grze nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora. 

2. Idea gry. 

Gra to projekt edukacyjny skierowany do mieszkaoców Cieszyna  i  turystów - osób zainteresowanych 

rzemiosłem, popularyzacją miejsc historycznych oraz aktywnych rzemieślniczo współcześnie w 

przestrzeni miasta Cieszyna. 

3. Zasady uczestnictwa. 

a. Gra skierowana jest do osób w każdym wieku. Osoby niepełnoletnie mogą brad udział w Grze 

jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna lub pod opieką innej pełnoletniej osoby. 

b. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialnośd i na własne ryzyko. 

4. Zasady Gry. 

a. Grę bez konieczności wcześniejszej rejestracji można rozpocząd w dowolnym czasie począwszy od 

17.09.2021r.  

Warunkiem udziału jest pobranie w Punkcie Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn ulotki - karty do 

gry zawierająca mapkę obszaru z naniesionymi przystankami rzemiosła, a także uzupełnienie oraz 

prawidłowe wyklejenie karty. W losowaniu wezmą udział karty w pełni uzupełnione. 

b.  Gra składa się z 15 punktów - przystanków rzemiosła - rozmieszczonych jak na mapie. 

c. Zadania można wykonywad w dowolnej kolejności. 

d. W ośmiu „Przystankach rzemiosła” można odebrad naklejki, które po skompletowaniu utworzą 

cieszyoską trówłę. Trzeba je nakleid na ulotkę. Warunkiem uzyskania naklejki jest udzielenie 

odpowiedzi na dwa pytania dotyczące jednych z 15 przystanków rzemiosła. 

5. Kompletny kupon należy umieścid w skrzynce znajdującej się w budynku Oranżerii Zamku 

Cieszyn w terminie do 30.09.2021r. 

Udział w konkursie poprzez umieszczenie wypełnionej karty z danymi osobowymi z podaniem  

imienia, nazwiska  osoby pełnoletniej lub opiekuna pełnoletniego osoby nieletniej z podaniem 

numeru telefonu oraz adresu e-mail, będzie jednoznaczny z akceptację regulaminu i informacji o 

zasadach przetwarzania danych osobowych zawartej na stronie www.zamekcieszyn.pl. 



 W dniu 01.10.2021r. zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie nagród. O wygranej zwycięzcy 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Do wygrania: 

- 20 biletów na Wieżę Piastowską, 

- 3 bilety do Muzeum Śląska Cieszyoskiego, 

- 3 bilety do Browaru Cieszyoskiego, 

- niespodzianki u naszych Partnerów obecnych na szlaku,  a także poczęstunek w wybranych kilku 

kawiarniach Cieszyna. Więcej informacji - na stronie www.zamekcieszyn.pl 

Odbiór nagród będzie możliwy w Punkcie Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn po weryfikacji 

tożsamości.   

6. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z: 

a. potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na 

wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

b. wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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. Urz. UE L 119, s. 1; 

c. Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy 

Organizatora. 

7. Ze względu na przeciwdziałanie rozpowszechniania się chorobie COVID-19 prosimy o 

przestrzeganie zalecanych zasad bezpieczeostwa.  

8. Postanowienia koocowe. 

a. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora. 

b. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. W razie zmiany Uczestnicy zostaną  

powiadomieni z 7 .dniowym wyprzedzeniem. 

d. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób 

nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Grze. 


