
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 

„MARIA KONOPNICKA I TAJEMNICE SUWAŁK” 

1. Organizatorem gry miejskiej w wersji mobilnej „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” jest 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Współorganizatorami są: Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  
i II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. 

2. Adresatem gry miejskiej „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” są uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z terenu miasta Suwałk. 

3. Gra została zorganizowana w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej, a jej celem jest 
aktywne poznanie życia i twórczości Marii Konopnickiej oraz osób i miejsc związanych 
z historią Suwałk. 

4. Organizator przewiduje wydanie publikacji z podsumowania gry, scenariusza i jej 
przebiegu.  

5. Udział w grze miejskiej jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Zespół tworzą dwaj uczniowie wraz z nauczycielem – opiekunem zespołu. 

7. Zwycięzcy gry miejskiej otrzymają nagrody rzeczowe. 

8. Każdy uczestnik wyrażając zgodę na udział w grze miejskiej „Maria Konopnicka i tajemnice 
Suwałk” akceptuje równocześnie Regulamin gry miejskiej „Maria Konopnicka i tajemnice 
Suwałk”. 

9. W sprawach regulaminowych decyduje organizator. Od decyzji organizatora nie ma 
odwołania. 

10. Dodatkowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora – 
cen.suwalki.pl oraz na profilu FB. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki losowe, które powstaną 
w czasie gry. Za bezpieczeństwo uczestników (zespołu) odpowiada nauczyciel – opiekun 
zespołu. 

12. Gra rozpocznie się 25 października 2022 r. o godz. 12.30 w Muzeum im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 31. Orientacyjny czas zakończenia gry – około godz. 14.15. 

13. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Muzeum im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 31 ok. godz. 14.30. 

14. Każdy członek zespołu powinien być wyposażony w pełni naładowany smartfon 
z dostępem do Internetu. 

15. Podczas gry obowiązują zasady fair play.  

16. Uczestnicy poruszają się wyłącznie pieszo, samodzielnie rozwiązują zadania i zachowują się 
godnie w przestrzeni publicznej. 

17. W przypadku naruszenia któregoś z punktów Regulaminu, organizator podejmie decyzję 
o wykluczeniu zespołu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwane „RODO”) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
informuje, że w związku z udziałem w grze miejskiej "Maria Konopnicka i historia Suwałk": 

Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego 
działa dyrektor Centrum. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych rodzic/opiekun prawny może 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu  
e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl lub listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki. 

Dane osobowe Uczestnika gry, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce nauki (nazwa 
szkoły) są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia i udokumentowania gry miejskiej. 

Dane osobowe Uczestnika gry przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, na podstawie 
udzielonej zgody. 

Dane osobowe Uczestnika gry nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem 
podmiotów, prowadzących działalność pocztową lub kontrolną.  

Dane osobowe Uczestnika gry nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Dane osobowe Uczestnika gry będą przechowywane przez okres trwania gry, następnie 
zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została 
wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów 
archiwalnych w interesie publicznym. 

Rodzic/Opiekun prawny/ Uczestnik gry posiada prawo do wglądu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto 
Rodzic/Opiekun prawny/ Uczestnik gry posiada prawo wniesienia pisemnego, 
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na 
szczególną sytuację. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika gry w Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach narusza przepisy o ochronie tych danych można 
skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie 
niemożność uczestnictwa w grze miejskiej. 

Dane osobowe Uczestnika gry nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 


