
Regulamin Questu: Tropem ikon dizajnu

§1
Informacje podstawowe

1. Quest „Tropem ikon dizajnu” jest organizowany przez Zamek Cieszyn, z sie- 
dzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3abc, w ramach Industriady – święta Szlaku 
Zabytków Techniki województwa śląskiego odbywającego się 10.06.2017 roku.

2. Quest jest realizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Celem questu jest zapoznanie uczestników Industriady z historią śląskiego wzor- 
nictwa, czerpiącego z XIX-wiecznych tradycji przemysłowych na przykładzie wy- 
branych produktów. 

4. Informacje dotyczące questu znajdują się na stronie internetowej
www.zamekcieszyn.pl oraz w strefach Zamku Cieszyn zlokalizowanych w 8 obiek-
tach Szlaku wskazanych w §2 pkt.1.

§2
Założenia organizacyjne

1. Quest jest organizowany jednorazowo, 10.06.2017, w 8 obiektach Szlaku Zabytków 
Techniki. Są to: 

   • Stara Fabryka w Bielsku-Białej (Plac Żwirki i Wigury 8, 43-300 Bielsko-Biała);
   • Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia – Muzeum Saturn w Czeladzi
     (Dehnelów 45, 41-250 Czeladź);
   • Familoki – Zabytkowe Osiedle w Czerwionce-Leszczynach (Mickiewicza 10,
     44-230 Czerwionka-Leszczyny); 
   • Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach (Edisona 16, 44-102 Gliwice); 
   • Osiedle Nikiszowiec – Muzeum Historii Katowic w Katowicach (Rymarska 4,
     40-423 Katowice);
   • Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie (Piastowska 26, 43-200 Pszczyna); 
   • Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich (Orzeszkowej 12, 41-100 Siemianowice    
     Śląskie);



   • Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach (O�ar Katynia 5,
     42-310 Żarki). 

2. Quest odbywa się w godzinach ustalonych w organizatorami Industriady i jest 
podzielony na tury. Kolejne tury rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie. W po- 
szczególnych miejscach są to: 

   • tury o godzinach: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 w obiektach:

       Stara Fabryka w Bielsku-Białej,
       Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach,
       Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie,
       Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich,
       Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach; 

   • tury o godzinach: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 w obiekcie:
       Osiedle Nikiszowiec – Muzeum Historii Katowic w Katowicach; 

   • tury o godzinach: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 w obiekcie:
       Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia – Muzeum Saturn w Czeladzi;

   • tury o godzinach: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 w obiekcie:
       Familoki – Zabytkowe Osiedle w Czerwionce-Leszczynach, 

3. W queście mogą wziąć udział osoby uczestniczące w Święcie Szlaku Zabytków 
Techniki województwa śląskiego „ Industrada 2017”. 

4. Quest nadzoruje osoba wyznaczona z ramienia organizatora. 

§3
Zasady

1. W każdej z lokalizacji, wymienionych w §2 pkt.1, znajduje się strefa Zamku Cieszyn, 
w której jest prezentowana jedna ikona dizajnu. 

2. Udział w queście polega na wykonaniu zadań znajdujących się na kartach otrzy- 
manych od animatora. Zadania dotyczą ikony prezentowanej w stre�e. 

3. Nagrodę główną zdobywają 3 pierwsze osoby, które o każdej pełnej godzinie, 
wymienionej w §2 pkt.2, oddadzą animatorowi kartę z wszystkimi poprawnie wy- 
konanymi zadaniami.  
 



4. Pozostałe osoby biorące udział w queście otrzymują nagrodę pocieszenia
– w każdym z punktów przewidzianych jest 200 sztuk.  

5. Uczestnicy mogą wziąć udział w queście kilka razy w jednej lokalizacji, jednak 
nagrodę główną otrzymują tylko raz. 

6. Jeżeli pula nagród głównych nie zostanie wykorzystana w danej turze – z powodu 
małej liczby uczestników lub nieprawidłowych odpowiedzi – nagrody przechodzą 
do kolejnej tury.

7. Nagrody główne:

   • Stara Fabryka w Bielsku-Białej – Torba, Gryfnie;

   • Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia – Muzeum Saturn w Czeladzi – Kablojad,
     WellDone; 

   • Familoki – Zabytkowe Osiedle w Czerwionce-Leszczynach – Wisior z węgla, Bro.Kat;
   • Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach – Kosmetyki – mydło plus żel pod prysz- 
     nic lub szampon, SadzaSoap;

   • Osiedle Nikiszowiec w Katowicach – Szolka, Gryfnie;

   • Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie – Kubkek Gryfnie plus Archinotes, Geszeft; 

   • Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich – Karty do gry w szkata, Gryfnie plus    
     Kopalnioki, Visa Bell;

   • Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach – Podkładowca, WellDone;

8. Nagrody pocieszenia – przypinki z wizerunkiem ikon dizajnu.

§4
Pozostałe warunki

1. Uczestnicy wydarzenia organizowanego przez Zamek Cieszyn oraz rodzice/ opie- 
kunowie małoletnich uczestników, poprzez uczestnictwo wyrażają zgodę na wy- 
korzystanie wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji materiałów 
z wydarzenia. Treści (m.in. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, 
publikacjach cyfrowych, drukach ulotnych) mogą być udostępniane przez Zamek 
Cieszyn oraz partnerów biorących udział w wydarzeniu.



2. Zamek Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dokonane 
przez uczestników.

3. Zamek Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawio-
ne bez opieki, lub zniszczone przez innych uczestników/osoby trzecie.

4. Uczestnikowi, którego zachowanie zakłóca przebieg wydarzenia lub jest w inny 
sposób uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników organi-
zator ma prawo odmówić udziału w queście.

5. Udział w wydarzeniu jest równoważny z akceptacją powyższego regulaminu,
z którym uczestnicy zapoznają się przy pobieraniu kart od animatora.


