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Regulamin gry miejskiej „Razem bez barier”   

 

§ 1 Organizator gry 

1. Organizatorem gry miejskiej „Razem bez barier” jest Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przy 

wsparciu Fundacji ZwalczNude.pl. 

2. Gra organizowana jest w ramach projektu „Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim 

mieszkańcom” realizowanego przez Zielone Mazowsze w ramach programu Obywatele dla 

Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.  

3. Celem gry jest uwrażliwienie mieszkańców na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów, 

rodziców z wózkami oraz zwrócenie uwagi władz miasta na potrzebę projektowania 

uniwersalnego.  

 

§ 2 Zasady uczestnictwa 

1. Udział w grze jest bezpłatny.  

2. W grze mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy (nie jest potrzebne zameldowanie na 

terenie miasta). Zachęcamy do udziału osoby na wózkach, rodziców z dziećmi oraz seniorów. 

3. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłego i dostarczyć pisemną zgodę rodziców na 

udział w grze. 

4. Aby wziąć udział w grze, należy wypełnić formularz na stronie http://razembezbarier.zm.org.pl 

lub wysłać zgłoszenie mailem na adres razembezbarier@zm.org.pl. (W treści maila prosimy podać: 

imię, nazwisko, telefon osoby zgłaszającej, ilość zgłaszanych osób, rozmiary koszulek oraz 

informację, czy w drużynie będzie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem 

dziecięcym). 

5. Istnieje możliwość zgłoszenia całego zespołu (do 4 osób) lub wysłania indywidualnego zgłoszenia 

do zabawy. 

6. Wysyłając mail ze zgłoszeniem na grę, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

7. W grze może wziąć udział 60 uczestników. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.  

8. W przypadku dużej ilości chętnych na liście rezerwowej organizator może zażądać dodatkowego 

potwierdzenia obecności na grze na kilka dni przed nią – poprzez przesłanie maila zwrotnego 

z potwierdzeniem obecności. 

9. W przypadku wolnych miejsc, w grze będą mogły wziąć udział osoby, które przyjdą na start gry. 
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§ 3 Zasady gry 

1. Uczestnicy zostaną podzieleni na drużyny. (Drużyny, które zgłoszą się razem nie będą rozdzielane, 

będą brały udział w grze jako zespół).  

2. Każdy zespół wyznacza swojego kapitana, który musi być osobą pełnoletnią. 

3. Zadaniem drużyn będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz 

wykonywanie wskazanych zadań.  

4. W trakcie gry członkowie poszczególnych drużyn nie mogą się rozdzielać, chyba że wymaga tego 

wykonanie zadania. Liczba członków zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych punktach 

kontrolnych. W razie niezgodności zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania 

dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w punkcie kontrolnym. 

5. Aby ukończyć grę, drużyna będzie musiała zaliczyć wszystkie zadania.  

6. Trzy zespoły, które pierwsze wykonają wszystkie zadania i znajdą antidotum na wirusa, otrzymają 

atrakcyjne nagrody. 

7. Szczegółowe zasady gry zostaną przedstawione uczestnikom przez organizatorów na miejscu 

startu.  

8. Po trasie gry uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów 

i innych pojazdów silnikowych. Dopuszczalne jest korzystanie z komunikacji miejskiej. 

9. Organizatorzy zapewnią uczestnikom 90-minutowe bilety komunikacji miejskiej.  

10. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, 

którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu, zostanie automatycznie 

wykluczony z dalszej rozgrywki.  

11. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie 

szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących 

w grze. 

 

§ 4 Harmonogram gry 

1. Rejestracja uczestników gry i przekazanie im instrukcji odbędzie się pod Pałacem Kultury i Nauki  

(obok Teatru Dramatycznego) o godzinie 11.00. Prosimy o punktualność.  

2. Gra będzie trwała ok 2,5 godziny.  

3. Rozstrzygnięcie gry oraz rozdanie nagród odbędą się w hotelu MDM przy pl. Konstytucji 1 ok. 

godziny 14.00.  
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§ 5 Zgoda na przetwarzanie danych 

1. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 

uczestnicy gry wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć 

i filmów z gry) przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.  

2. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji projektu „Razem bez barier. 

Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom”. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne 

z wyrażeniem na to zgody.  

3. Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób 

niepełnoletnich wyrażają zgodę na fotografowanie ich oraz ich dzieci  oraz zgodę na wykorzystanie 

bez odrębnego wynagrodzenia wizerunków w warunkach zapewniających poszanowanie godności. 

 

§ 6 Bezpieczeństwo 

1. Organizatorzy oraz ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry. 

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom na czas gry ubezpieczenie NW na kwotę 5000 zł. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz następstwa 

z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć 

porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

5. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze, jeśli stwierdzą, iż ten jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji gry przed czasem 

jej zakończenia, nie wręczając nagrody.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie gry 

spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub 

okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez 

poniesienia dodatkowych kosztów.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w grze.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  


