
Regulamin Gry Miejskiej 

"Radomsko u progu niepodległości" - w ramach obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

1. Organizatorami Gry Miejskiej są Urząd Miasta Radomska i Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku.

2.Cele Gry Miejskiej:
- poznanie historii miasta;
- rozwijanie kreatywności;
- promowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-użytkowych;
- kształcenie umiejętności pracy w zespole;
- kształcenie umiejętności pozyskiwania i selekcji informacji;
- poznanie topografii miasta;

3. Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkół 
podstawowych.

4. W Grze biorą udział zespoły 3-osobowe. Warunkiem uczestnictwa zespołu 
uczniowskiego jest obecność nauczyciela, uprawnionego do opieki nad 
zespołem.

5.Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
(załącznik nr 1) i przesłanie go drogą mailową na adres promocja@radomsko.pl
lub dostarczenie go do Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta w 
Radomsku (I piętro, pokój 121) do dnia 12 października 2018 roku do 
godz. 15.00. 

6. Gra rozpocznie się w środę 17 października 2018 roku, w siedzibie ZSE w 
Radomsku przy ulicy Przedborskiej 39/41 o godzinie 8.30.

7. Każdy zespół zostanie zapoznany z fabułą gry i otrzyma Informacje dla 
Gracza tj. Kartę Gracza, mapkę Radomska.

8. Uczestnicy Gry powinni posiadać cyfrowy aparat fotograficzny lub telefon 
komórkowy z dobrym aparatem fotograficznym, który będzie niezbędny do 
rozwiązania niektórych zadań. Ponadto przyda się także kalkulator.

9. Zadaniem zespołów będzie rozwiązywanie zagadek terenowych związanych 
z dziejami Polski i naszego miasta Radomska. Treść zadań poznają po dotarciu 
do punktów związanych z historią Radomska.



10. Przy każdym punkcie kontrolnym będzie czekać osoba reprezentująca 
organizatorów, odpowiedzialna za dane zadanie.

11. Po zaliczeniu wszystkich punktów kontrolnych Gracze gromadzą się  w 
siedzibie Urzędu Miasta Radomsko przy ulicy Tysiąclecia 5 i oczekują na 
podsumowanie Gry.

12. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty, a trzy najlepsze 
zespoły cenne nagrody rzeczowe.

13.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z rozporządzenia 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) dalej RODO, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko
z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, nr tel. 44 685 45 00, adres 
email: um@radomsko.pl reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomsko;
2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Radomsko jest Pan 
Arkadiusz Zarębski adres email: abi@radomsko.pl, nr tel. 44 685 44 91;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym organizacją 
w/wym. konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych 
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których 
podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe 
aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. grze miejskiej.
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