
   „Ferjowa gra terenowa” świetlica NOK w Urzucie

Regulamin

1. Cel gry:
- uaktywnienie do potencjalnych działań twórczych
- zachęcenie do wyjścia na świeże powietrze
- zachęcenie do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu

2. Organizator gry:
Nadarzyński Ośrodek Kultury Świetlica w Urzucie

3. Zasięg gry:
Gra terenowa została stworzona i opracowana dla dzieci, które z powodu pandemii są pozbawione 
udziału w zajęcia stacjonarnych, które corocznie odbywały się w świetlicy NOK w Urzucie. Gra 
może być realizowana w grupach max. 4 – osobowych np. rodzeństwo + rodzic. W grze dzieciom 
towarzyszyć powinien rodzic/ dorosły opiekun, który liczony jest jako uczestnik drużyny.  

4. Instruktor NOK przygotowujący grę nie ponosi odpowiedzialności za udział dzieci
 w  zabawie, nie sprawuje nad dziećmi opieki.    

5. Zasady gry:
„Ferjowa gra terenowa” odbywać się będzie w wybranych dniach ferii zimowych  tj. 9.01, 12.01 i 
15.01. 2021 r.
Gra składać się będzie z trzech etapów ( 3 dni ). Każdego dnia do odnalezienia będą dwie 
zagadki/zadania/wyzwania. Danego dnia o godzinie 12.00 na Facebook/świetlica nok w Urzucie 
pojawiać się będzie rebus, a jego rozwiązanie będzie miejscem gdzie w danym dniu czeka pierwsza 
zagadka. Po znalezieniu tego miejsca, należy zrobić  tam zdjęcie, wykonać zamieszczone na kartce 
zadanie (zadania można wykonać po powrocie do domu), rozwiązać kolejny, ukryty rebus, którego 
rozwiązanie stanowi  miejsce kolejnej zagadki. Uczestnik po odnalezieniu zadań i wykonaniu 
zdjęcia odkłada wszystkie karty z zagadkami na swoje miejsce, by inni też mogli korzystać z 
przygotowanej gry. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie kartkę i długopis, co znacznie ułatwi
rozwiązywanie rebusów.
Każde zdjęcie z odnalezionego miejsca i wykonanego zadania to punkty dla uczestnika/drużyny. Za
każde prawidłowo rozwiązane zadanie można otrzymać od 1 do 3 punktów, w zależności od 
kreatywności.  Przesłanie  zdjęć pozwoli instruktorowi odpowiedzialnemu za realizację gry na 
zliczenie punktów i wytypowanie zwycięzcy. Po zakończeniu gry przewidziane są nagrody 
rzeczowe. O przyznanych nagrodach, terminie oraz możliwości ich odbioru instruktor świetlicy 
NOK w Urzucie poinformuje uczestników.
 
6. Wszystkie zdjęcia należy przesłać najpóźniej do 16.01.2021 r. na adres 
swietlicawurzucie@nok.pl lub na messenger świetlicy NOK w Urzucie. Zdjęcia nadesłane po  
terminie nie będą brane pod uwagę.
Osoby uczestniczące w grze powinny śledzić profil świetlicy na FB.

a. Nadesłane przez uczestników zdjęcia, mogą być wykorzystane przez organizatora i 
umieszczone na jego stronie internetowej bądź profilu na FB.

b. Prosimy o przesyłanie zdjęć bez wizerunku, nadsyłane zdjęcia powinny przedstawiać 
wykonane zadanie.

c. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
d. Klauzula informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej www.nok.pl w zakładce 
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Konkursy oraz na tablicy w NOK.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DLA 
UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOK 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, dalej: RODO), Nadarzyński Ośrodek Kultury informuje, że: Administratorem 
Pana/Pani danych osobowych jest: Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury reprezentowany przez 
Dyrektora, pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel./fax: (0-22) 729–89- 15, e-mail: 
nok@nok.pl 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- wieslaw.sobczynski@wp.pl 3. Pana/
Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: a) Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana 
dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (art. 6 ust 1 
lit. b RODO) i dla wykonania której przetwarzanie Pani/ Pana danych jest niezbędne i innych 
prawnych obowiązków Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z 
podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych 
usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak 
raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań 
statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy 
przetwarzać: a) przez czas wykonania zadań Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych 
obowiązków, w tym umownych i/lub b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam 
przechowywać dane i/lub c) przez czas, w którym Nadarzyński Ośrodek Kultury może ponieść 
konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub 
obowiązków prawnych; 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane 
naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych 
zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc 
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na 
nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i 
wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; 6. Zgodnie z RODO, przysługują 
Panu/Pani: a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, b) prawo 
sprostowania Państwa danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania Państwa danych osobowych, d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych osobowych, e) prawo przenoszenia danych, f) prawo cofnięcia zgody na 
przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, g) Mają 
Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa; 7. Podanie przez 
Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa 
przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich 
podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem 
możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach 
prawnych, w tym umownych.


