
 
 

KRAJNA ADVENTURE RACE 2020 

 

GRA MIEJSKA 

 

REGULAMIN  

 

 

1. Celem imprezy jest: 

▪ popularyzacja aktywnego spędzania czasu, 

▪ promowanie spędzania czasu z rodziną, 

▪ promocja regionu turystycznego Krajna oraz miasta Złotowa, 

▪ promocja obchodów 650-lecia miasta Złotowa. 

 

2. Organizatorem imprezy jest: 

Fundacja Strefa Przygód 

Staw II 12/17 

62-420 Strzałkowo 

NIP: 667 176 65 77 

 

Złotowski Korpus Ekspedycyjny 

Ul. Plażowa 2 

77-400 Złotów 

 

3. Termin i miejsce 

Gra miejska odbędzie się w terminie 22 sierpnia w Złotowie. 

W grze można wystartować o dowolnej porze pomiędzy godzinami 9 a 11. 

Zadania będą dostępne do godziny 13:00. 

Start będzie zlokalizowany na Stadionie Miejskim, ul. Wioślarska 2, Złotów. 

 

4. Zasady uczestnictwa 

▪ w grze może wziąć udział każdy, kto zgłosi swój udział przy pomocy formularza 

zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę internetową wydarzenia, wniesie opłatę startową 

oraz podpisze oświadczenie o udziale w wydarzeniu na własną odpowiedzialność; 

▪ w grze mogą wziąć udział również Uczestnicy niepełnoletni, którzy zobowiązani są do 

posiadania zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr 

PESEL; 

▪ w grze można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w drużynie (w przypadku 

zgłoszenia drużynowego rejestruje się tylko jedna osoba). 

 

5. Trasa i jej dostępność 

Czas trwania: ok. 2 godziny. 

Dystans: ok. 4-5 km. 



Uczestnicy pokonują trasę pieszo. Trasę wyznacza fabuła oraz wykonywane po drodze 

zadania. Trasa nie jest w żaden sposób wyłączona z ruchu, a uczestnicy poruszają się po 

mieście zgodnie z przepisami. 

 

6. Rywalizacja 

 

1. Nie prowadzimy żadnej klasyfikacji ani pomiaru czasu. 

2. Gra ma formę zabawy. 

3. Nagrodą dla wszystkich, którzy ukończą grę jest satysfakcja z pokonania trasy, nie 

przewidujemy nagród rzeczowych. 

 

7. Depozyt 

1. Przed startem uczestnicy mogą skorzystać z depozytu i przechować u Organizatora 

sprzęt niepotrzebny w trakcie gry. 

 

8. Wyposażenie obowiązkowe: 

• 1 x telefon komórkowy z aplikacją pozwalającą na odczytywanie kodów QR 

 

9. Bezpieczeństwo 

 

▪ Zabronione jest pozostawianie cennych rzeczy (telefony, dokumenty) w depozytach. 

▪ Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników.  

▪ Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 

śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem w wydarzeniu. 

▪ Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest upoważnienie personelu medycznego i 

paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego 

Uczestnika w bezpieczne miejsce. 

▪ Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest podpisanie w biurze zawodów oświadczenia 

dotyczącego stanu zdrowia Uczestnika oraz braku przeciwwskazań do udziału w wydarzeniu. 

 

 

10. Wpisowe i terminy płatności 

 

Gra miejska 

Zgłoszenia internetowe: do 20 sierpnia 2020. 

Wpisowe: 15 zł / pakiet – niezależnie od liczby osób w drużynie. Ta sama cena 

obowiązuje przy udziale indywidualnym. 

Termin płatności: do 20 sierpnia 2020. 

 

Przewidujemy dodatkowe pakiety dostępne w biurze zawodów i możliwość uiszczenia 

opłaty tuż przed startem, jednak liczba pakietów będzie bardzo ograniczona, dlatego 

zachęcamy do zgłoszeń i płatności on-line w celu rezerwacji miejsca. 

 

Płatności: 

Płatności należy dokonywać na konto: 

mBank: 95 1140 2004 0000 3202 7721 0296 

 

Dane do przelewu: 

Fundacja Strefa Przygód 

Staw II 12/17 

62-420 Strzałkowo 

 



Tytuł wpłaty: KAR GRA + [IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁOSZONEJ] 

 

Zwrot wpisowego: 

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji z udziału w wydarzeniu i skutecznym 

poinformowaniu organizatorów są możliwe na następujących warunkach: 

• w przypadku rezygnacji do 14 sierpnia 2020 zostanie zwrócone 100% kwoty 

wpłaconego wpisowego minus 1,5 zł; 

• rezygnacja po 14 sierpnia 2020, w czasie wydarzenia lub niestawienie się na starcie 

nie uprawnia do zwrotu wpisowego. 

 

 

11. Świadczenia 

W ramach wpisowego zapewniamy: 

• Udział w wydarzeniu oraz wszelkie materiały potrzebne do ukończenia gry; 

• Zabezpieczenie ratownika medycznego. 

 

12. Ochrona wizerunku i dane osobowe 

 

▪ Warunkiem uczestnictwa w grze jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia 

dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia 

dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika. 

▪ Warunkiem uczestnictwa w grze jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych 

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą pod adresem Staw II 12/17, 62-420 

Strzałkowo, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do 

publikacji danych uczestnika na listach startowych. 

▪ Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i 

niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

▪ Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji 

imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia. 

▪ Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły 

przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 

▪ Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

▪ Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Krajna 

Adventure Race także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby 

realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy. 

▪ Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności. 

 

13. Faktury 

 

• Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane 

dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: kuba@strefaprzygod.pl  

• Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem 

usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. 

Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. 

• Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez 

podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do 

wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

 



 

14. Kontakt z organizatorem: 

strona www: www.krajnaar.pl 

e-mail: kuba@strefaprzygod.pl 

http://www.krajnaar.pl/
mailto:kuba@strefaprzygod.pl

