
REGULAMIN WAKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ 2019 

§ 1. 

Organizatorzy 

1. Organizatorem Wakacyjnej Gry Miejskiej  jest Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Koninie. 

2. Przez organizację Gry rozumie się publikację pytań i zadań z obszaru działań Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (miasto Konin i powiaty: koniński, 

kolski, słupecki i turecki) oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej 

przebiegu. 

 

                                                                        § 2. 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w Grze jest dołączenie do  grupy Wakacyjna Gra Miejska 2019, która 

udostępniona została na stronie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego                          

i Zawodowego w Koninie, na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/378085763059892/ 

2. W celu weryfikacji osoby chcące dołączyć do Grupy Wakacyjna Gra Miejska 2019 muszą wysłać 

prośbę o dołączenie do Grupy oraz odpowiedzieć na pytanie dotyczące danych osobowych                       

i nazwy szkoły. Po odpowiedzi na pytanie należy czekać na zatwierdzenie prośby przyjęcia do 

Grupy przez administratora. 

3.  Poprzez dołączenie do grupy na Facebooku Uczestnik wyraża zgodę na: 

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;                                          

-  na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Centrum Wsparcia    

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Koninie, ul. Sosnowa 14 w celu promocji 

działań Centrum;                                                                                                                                                             

- na zamieszczenie przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego                   

w Koninie wizerunku, na potrzeby Centrum oraz podmiotów realizujących zadania związane               

z działalnością Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie         

w celu promocji w/w Gry;                                                                                                                                                 

- opublikowanie na łamach strony internetowej oraz Facebooku i w informacjach medialnych 

przez Organizatora danych Uczestników tj. profilu na Facebooku. 

4. Biorąc udział w Grze Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym            

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. 

5. Udział w Grze jest bezpłatny. 

https://www.facebook.com/groups/378085763059892/


§ 3. 

Warunki i zasady Gry 

1. Wakacyjna Gra Miejska 2019 trwać będzie od 1 lipca do 15 września 2019 r. 

2. Gra skierowana jest dla uczniów szkół podstawowych z Miasta Konin oraz powiatów: konińskiego, 

kolskiego, słupeckiego i tureckiego. 

3. Celem Gry jest popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego, a także promocja zawodów 

rzemieślniczych i zawodów ginących. 

4. Warunkiem udziału w Grze jest dołączenie do grupy Wakacyjna Gra Miejska 2019, która została 

utworzona na firmowym Facebooku Organizatora tylko w celu przeprowadzenia w/w Gry . 

5. Zadaniem Uczestników Gry jest śledzenie grupy na Facebooku oraz odpowiadanie na zadane tam 

pytania lub rozwiązywanie zadań. 

6. Pytania i zadania zamieszczane będą z różną częstotliwością. 

7. Punkty w Grze można zdobywać odpowiadając na pytania lub rozwiązując zadanie i publikując na 

Grupie Wakacyjna Gra Miejska 2019.  

8. Dodatkowy punkt zdobywa osoba, która jako pierwsza odpowie na zadane pytanie i/lub rozwiąże 

zadanie. 

9. Punkty przyznaje Organizator Gry. 

10. Informacja o podsumowaniu i terminie rozdania nagród zostanie opublikowana na grupie po 

zakończeniu Gry. 

11. Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców.  

12. Na każdym etapie gry istnieje możliwość dołączenia lub wycofania się z dalszego udziału                   

w Wakacyjnej Grze Miejskiej 2019 poprzez opuszczenie grupy. 

§ 4. 

Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.cwrkdiz-

konin.pl . 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.  

http://www.cwrkdiz-konin.pl/
http://www.cwrkdiz-konin.pl/

