
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „LABA W MIEŚCIE BRESLAU” 

1. Gra miejska „Laba w mieście Breslau” organizowana jest przez Wrocławską Fundację 
Filmową w ramach programu programu mikroGRANTY ESK 2016 (http://wroclaw2016.pl/
mikrogranty/).  

2. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej: http://
miastomovie.pl/gra-miejska/ i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc, czyli 
zgłoszenia 10 drużyn. Chęć uczestnictwa w grze zgłasza się poprzez wypełnienie 
elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się termin 
wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.  

3. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zakwalifikowanie do gry potwierdzane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną 
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wydarzenia, nie wcześniej jednak niż dzień po 
otrzymaniu zgłoszenia.  

4. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do 
uczestnictwa w grze, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście 
rezerwowej, są o tym informowane w sposób opisany w punkcie  

5. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w grze przed jej rozpoczęciem, 
uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.  

6. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 3, może zawierać zobowiązanie Uczestnika do 
udostępnienia dodatkowych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia gry.  

7. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w grze, może z niego zrezygnować 
pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślne przejście 
rekrutacji, nie później jednak niż na dwa dni przed jej rozpoczęciem. W razie 
telefonicznego zgłoszenia nieobecności Organizator może wymagać pisemnego 
potwierdzenia rezygnacji.  

8. Gra miejska przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat, osoby poniżej 18 r. ż. 
powinny zostać zgłoszone z opiekunem. 

9. Przewidywany czas trwania gry miejskiej to 3 godziny zegarowe. Start gry nastąpi o 
godzinie 12.00 w Parku Staromiejskim im. Mikołaja Kopernika przy fontannie „Chłopiec z 
łabędziem”. 

10. Uczestnicy proszeni są o przybycie najpóźniej o godzinie 11.45 na miejsce rozpoczęcia 
gry. 

11. Uczestnicy zobowiązują się do deklaracji, że przynajmniej jedna osoba z drużyny 
potrafi pływać. 

12. Uczestnikom gry zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w niej. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub wprowadzenia zmian w 
programie lub w organizacji (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator 
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.  

http://miastomovie.pl/gra-miejska/


14. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach 
dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych. 

15. Organizator dochowa wszelkich starań, by zapewnione zostało bezpieczeństwo 
uczestników gry. Jednocześnie osoby zgłaszające swoje uczestnictwo w grze miejskiej 
"Laba w mieście Breslau" zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i biorą 
odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w toku przebiegu gry. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników lub osoby trzecie spowodowane 
działaniami uczestników w czasie trwania gry.


