REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 „Festiwalu Uśmiechu Fundacji „Dr Clown”” ,
9 czerwca 2018 roku.
§ 1. Organizator
1. Organizatorem Gry Miejskiej (zwanej dalej Grą) jest Fundacja „Dr Clown”, z siedzibą na ul.
Jagiellońskiej 58, lok. 128 A, Warszawa.
2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów z Zadaniami do wykonania
zlokalizowanych na terenie imprezy zwanej „Festiwal Uśmiechu”, na Krakowskim
Przedmieściu (odcinek od Kościoła św. Anny do Kolumny Zygmunta oraz wszystkie inne
czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra Miejska 10 „Festiwalu Uśmiechu Fundacji „Dr Clown”” odbywa się 9 czerwca 2018 roku
w Warszawie w godzinach 13.00 – 18.00, stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej.
2. Celem Gry jest zapoznanie jej uczestników metodami pracy wolontariuszy Fundacji „Dr
Clown” i zaangażowanie ich w animacje prowadzone na stoiskach eventów poszczególnych
oddziałów Fundacji i jej Partnerów.
3. Udział w Grze jest bezpłatny.
4. W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie indywidualnie bądź osoby niepełnoletnie pod
opieką osoby dorosłej, które w punkcie startowym (przy urnie do losowanie) pobiorą Kartę
do Gry.
5. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami z
Zadaniami, wymienionymi na Karcie go Gry oraz wykonywanie wymienionych zadań. Za
każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują pieczątkę.
6. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo.
7. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia,
umożliwiającym udział w Grze.

8. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na
cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę
ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
9. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub grupę niniejszego regulaminu, złamania
zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry
Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest
ostateczna.
10. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące
naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą
być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie się w Punkcie Początkowym obok urny
oraz odbiór Karty do Gry i wypełnienie metryczki z tył.
2. Odbierając Kartę Startową, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że
zapoznali się z jej regulaminem.
3. Wypełniona Kartę do gry, ze wszystkimi pieczątkami za wykonane zadania, uczestnik
wrzuca do urny.
4. 5. Każdorazowo przy wyborze o godz. 16.00 i godz. 18.00, wybranych zostanie 5
zwycięzców.
6. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia Gry.

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w
uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
- przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, ul.
Jagiellońska 58 lok. 128a, w celu niesienia pomocy dzieciom nieuleczalnie i przewlekle
chorym. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w grze.
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.128a, kod pocztowy 03-468 Warszawa
- Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email (info@drclown.pl),
telefonicznie pod numerem 22 854 05 01 lub pisemnie pod adresem jak wyżej.
Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. U administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych.
- wspomniane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora celem informowania o działalności statutowej Fundacji „Dr
Clown” oraz proszenia o wsparcie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
- Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania ich danych osobowych. W szczególności przysługuje im prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, uczestnik ma
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
§ 4.
Zwycięzcy Gry
1. Zwycięzcami Gry jest 10 osób, których Karty do Gry zostaną wybrane spośród kart
wrzuconych uprzednio do urny.
2. Podsumowanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi przy urnie o godzinie
16.00 i 18.00
3. Każdorazowo wybranych zostanie 5 zwyciężców.
4. Fundatorem nagród Partnerzy 10 „Festiwalu Uśmiechu Fundacji „Dr Clown””.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje
www.festiwalusmiechu.pl
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2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z
ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

