
 
 

REGULAMIN GRY PRZYGODA Z TATĄ  

w województwie pomorskim 

 
  IDEA WYDARZENIA 

Gra ,, Przygoda z Tatą"  są częścią ogólnopolskiego projektu Przygoda z Tatą w ramach  

programu MRiPS "Ojcostwo - Przygoda życia". 

 

Szczegóły projektu na stronie https://przygodataty.pl/. 

Organizatorem Gry w województwie Pomorskim jest Stowarzyszenie Odpowiedzialny 

Gdańsk 

 http://odpowiedzialnygdansk.pl/ 

CEL  

 

Elementami zachęcającymi mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: 

- rodzinna formuła imprezy 

- charakter spaceru po miejscach historycznych/parku/ z dodatkową atrakcją w postaci 

odnajdywania umieszczonych na terenie punktów kontrolnych i wykonania przy nich 

określonych zadań; 

- drobny element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w postaci jak 

najlepszego wykonania zadań, w jak najkrótszym czasie, lecz czas nie będzie elementem 

kluczowym. 

 

Celem projektu jest przekonanie całych rodzin-mieszkańców do spędzania wolnego czasu z 

dala od smartfona, telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-rodzinnych - 

spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie 

uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji 

w terenie, co przyda się każdemu w życiu codzienny.  

Pozostałe cele projektu: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

- umożliwienie mieszkańcom Miasta Gdańska i województwa Pomorskiego  uczestnictwa 

w wydarzeniach sportowych 

https://przygodataty.pl/


- aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach, historycznych 

miejscach swojego miasta  

- poszanowanie przyrody oraz miejsc historycznych istniejące na terenach organizowanej 

imprezy 

- integracja społeczna oraz pokoleniowa uczestników 

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia na świeżym powietrzu 

- propagowanie imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego, 

aktywnego wypoczynku 
 

CZAS I MIEJSCE CENTRUM GRY 

 

 1. Gra „Przygoda z Tatą” odbywa się dnia 19 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00-15:00.  

2. Miejsce startu: Polana obok Ołtarza Papieskiego za Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej 

i leśniczówką. Mapka lokalizacji startu tutaj 

3. Biuro zawodów czynne od godz. 9:30 

4. Dojazd: 

Autobusem (sposób zalecany) linii 116 i 131 do pętli. Dojście z przystanku do centrum 

imprezy około 700m. 

Samochodem ul. Rakoczego, Potokową i Matemblewską do pętli autobusowej. 

UWAGA!! 
Prosimy o pozostawienie samochodów na parkingach osiedlowych , na parkingu  Centrum 

Matarnia i w okolicy pętli autobusowej i nie podjeżdżanie do Sanktuarium. 

Pozostawienie auta na pętli autobusowej grozi otrzymaniem mandatu (zakaz ruchu). 

 

ZGŁOSZENIA - REJESTRACJA 

 

1. Drogą internetową  ze strony https://przygodataty.pl/ 

  

2. W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map. 

3.Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych 

przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 517-264-147 W 

SMS-ie prosimy podać imię i nazwisko osoby zapisanej oraz informację o rezygnacji z 

gry.Pozwoli to nam na sprawne przygotowanie Gry. 

4.Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu 

map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po 

terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i 

pakietu uczestnika). 

5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko taty , imiona i wiek dzieci, 

imię mamy jak uczestniczy w grze, numer telefonu do kontaktu oraz adres e-mail.  

6. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc jest 

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

https://mapa.trojmiasto.pl/#/location/-197.53,160.9/map/-194.37,162.41,5,o,0;1;24;37


7.Nie można przystąpić do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

Spożywanie alkoholu lub środków odurzających podczas gry jest również surowo zabronione. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślania z uczestnictwa zespołu niestosującego się 

do wyżej wymienionego warunku. 

8. Podział drużyn nastąpi według trzech kategorii: 

– starsze dzieci (14 – 18 lat ), 

– młodsze dzieci (od urodzenia do 13 lat), 

– zespoły mieszane (w skład zespołu wchodzą starsze i młodsze dzieci). 

 
 UDZIAŁ W GRZE 

 

1. Udział w grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.  

2. Każda z drużyn składa się z minimum 2 osób.  

3. Przynajmniej 1 osoba w każdej zarejestrowanej w grze drużynie musi być pełnoletnia. 

 4. Kapitanem drużyny jest  ojciec. 

 5. Kapitan drużyny odbiera pakiet startowy. Jako osoba pełnoletnia odpowiada także za 

przestrzeganie regulaminu gry oraz  za bezpieczeństwo swojej drużyny w czasie trwania gry.  

6. Odbiór numerów oraz pakietów startowych będzie możliwy 19 czerwca 2022 r. w godz. od 

9.30 w bazie gry usytuowanym w punkcie startu. 

7. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. 

 8. Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma: pakiet uczestnika . 

Przekraczając metę, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i dyplom. 
 9. Odbierając kartę do gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki gry i 

potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.  

10. Poprzez odbiór karty do gry osoby w drużynie wyrażają zgodę na: 

 a) wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  

b) przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia gry (w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 

2016 r. L 119/1); 

c) opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów 

i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek uczestnika.  

MAPY 

 

Mapy kolorowe przeznaczone do biegów na orientację w skali od 1:4000 do 1:10000. 

Aktualność 2015-2018 przygotowywane specjalnie na potrzeby Rodzinnych Gier Parkowych 

na Orientację. 

Mapy wydawane będą w specjalnie przygotowanym boksie startowym jedną minutę przed 

startem. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci 

cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione i grozi dyskwalifikacją. 

  



BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Odebranie karty do gry stanowi równocześnie potwierdzenie przez uczestnika - Kapitana 

drużyny ,że jako osoba pełnoletnia odpowiada za przestrzeganie regulaminu gry oraz  za 

bezpieczeństwo swojej drużyny w czasie trwania gry.  

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w 

grze. Każdy z uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w grze. Za 

bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników gry odpowiada kapitan drużyny – osoba 

pełnoletnia w każdej drużynie. 

3. Gracz przystępując do Gry bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na 

czas trwania całej Gry. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim szkody poniesione 

przez Gracza, a także szkody wyrządzone przez Graczy pozostających pod jego opieką. 

4. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 

 
 

PROGRAM IMPREZY - PRZEBIEG GRY 

 

1. Gra oraz całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 10:00 a kończy o 15:00 

 9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale 

czasu. 

10:00-13:00 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych  

13:30 godzina zamknięcia mety 

13:45 Rywalizacja o Puchar Pana Wojewody  

14:15 Losowanie nagród. 

14:00-15:00 planowane zbieranie punktów. 

15:00 zakończenie wydarzenia. 

2.Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami 

naniesionymi na mapie terenu gry, którą otrzymali w miejscu startu  oraz rozwiązywanie 

następujących  zadań.   

3. Zakazane jest rozdzielanie drużyn przez cały czas trwania gry. 

 
 ZWYCIĘSCY I NAGRODY  
 

1. Wśród uczestników gry zostanie rozlosowana 3 nagrody główne - w postaci Voucher do 

kwoty 1000zł  na wykorzystanie na Warsztaty Wielka Przygoda informacje 

https://tato.net/warsztaty/wielka-przygoda oraz Puchar Gry Przygoda z Tatą za zajęcie 1 

miejsca 

2. Za zajęcie 2 i 3 miejsca przewidziane Puchar Gry Przygoda z Tatą oraz Voucher do kwoty 

200zł  na wykorzystanie na jednodniowy spływ kajakowy dnia 17.06.2022 

 



3. Wśród uczestników gry zostanie rozlosowane 20 nagród wyróżnień - w postaci Voucher do 

kwoty 200zł  na wykorzystanie na jednodniowy spływ kajakowy dnia 17.06.2022 

 

4. Wyłonienie zwycięzców oraz losowanie nastąpi 19.06. o godzinie 14:15na scenie  

5. W przypadku nieobecności uczestnika o godzinie 14:15 w pobliżu sceny, nagroda specjalna 

zostanie ponownie rozlosowana.  

6. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na pieniądze. 

 

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK I KORESPONDENCJA 

 

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w 

postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem. 

Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w 

tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk  z 

siedzibą Adres : ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk 

Kontakt z administratorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: 

gdansk@ok.tato.net 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich 

gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 

926 z późniejszymi zmianami). 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

organizowanych przez Klub Ojca w Gdańsku  warsztatów, szkoleń , imprez i rajdów jak 

również na ich gromadzenie w bazach danych Klub Ojca w Gdańsku   zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych przez Organizatora, Patronów i Sponsorów w materiałach promujących „Biegi 

Parkowe” i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 

graficzne). Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze 

gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi 

i danych osobowych. 

Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i 

wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, 

fotograficzną i filmową, która to zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w 

art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: 

 utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 



 zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na 

taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

 wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 

i/lub multimedialnej, 

 publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), 

 wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, 

 nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną, 

 nadawania za pośrednictwem satelity, 

 równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) 

i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się 

zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 
 

 UWAGI KOŃCOWE  
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w przypadku 

wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry.  

3.W kwestiach dotyczących przebiegu i realizacji gry, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem oraz ostateczna interpretacja regulaminu - rozstrzygnięcie należy do 

organizatorów.  

4. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

5. Regulamin gry dostępny będzie do wglądu w punkcie startowym.  

6.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; 

7.Zawody zostaną rozegrane metodą tradycyjną z wykorzystaniem perforatorów i/lub systemu 

elektronicznego potwierdzania Punktów Kontrolnych SportIdent; 

8.Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; 

9.Za stan zdrowia uczestnika odpowiadają osoby zgłaszające; 

10.Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełni świadczeń; 

11.za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada; 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki; 

13.Każdy uczestnik zgłaszając się na imprezę akceptuje niniejszy regulamin Rodzinnych Gier 

Parkowych na Orientację; 

 

 

 



 


