
REGULAMIN	  GRY	  „Czas,	  który	  pozostał”	  

I.	  POSTANOWIENIA	  OGÓLNE	  

1.	  Organizatorem	  gry	  miejskiej	  (dalej:	  „Gra”)	  jest	  Art	  Fraction	  Foundation	  (dalej:	  „Organizator”),	  
Regulamin	  (dalej:	  „Regulamin”)	  określa	  zasady	  Gry,	  uprawnienia	  Organizatora	  oraz	  prawa	  i	  obowiązki	  
uczestników	  Gry.	  

2.	  Gra	  rozpoczyna	  się	  w	  dniu	  21	  listopada	  2016	  roku	  i	  trwa	  ok.	  3	  h.	  

3.	  Gra	  odbywa	  się	  na	  terenie	  Poznania,	  a	  jej	  uczestnikami	  mogą	  być	  osoby	  od	  16	  roku	  życia.	  	  

4.	  Uczestnictwo	  w	  Grze	  jest	  dobrowolne.	  Do	  Gry	  można	  przystąpić	  od	  momentu	  jej	  rozpoczęcia	  przez	  
organizatora,	  chyba	  że	  organizator	  postanowi	  inaczej.	  	  

5.	  Przez	  przystąpienie	  do	  Gry	  uczestnik	  akceptuje	  w	  całości	  Regulamin	  i	  zobowiązuje	  się	  do	  
przestrzegania	  określonych	  w	  nim	  zasad,	  jak	  również	  potwierdza,	  iż	  spełnia	  wszystkie	  warunki,	  które	  
uprawniają	  go	  do	  udziału	  w	  Grze.	  

II.	  ZASADY	  GRY	  

1.	  Celem	  gry	  jest	  przejście	  przez	  wszystkie	  etapy	  gry	  wyróżnione	  przez	  organizatora	  w	  określonym	  grą	  
czasie.	  

2.	  Gra	  jest	  dostępna	  bezpłatnie	  w	  aplikacji	  Android.	  

3.	  Gra	  nie	  wymaga	  uprzedniej	  rejestracji.	  

4.	  Do	  gry	  można	  dołączyć	  w	  dowolnym	  momencie,	  chyba	  że	  inaczej	  zadecyduje	  organizator.	  

5.	  Gra	  będzie	  składać	  się	  z	  kilkunastu	  etapów,	  każdy	  etap	  wymaga	  wykonania	  przewidzianych	  przez	  
organizatora	  zadań.	  Koniec	  gry	  jest	  równoznaczny	  z	  przejściem	  jej	  wszystkich	  etapów.	  

6.	  Gra	  nie	  podlega	  punktacji.	  

9.	  Regulamin	  gry	  jest	  dostępny	  pod	  adresem	  www.gra-‐poznan.pl	  

III.	  OGRANICZENIE	  ODPOWIEDZIALNOŚCI	  I	  ZASTRZEŻENIA	  ORGANIZATORA	  

1.	  Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  w	  szczególności:	  

-‐	  jakiekolwiek	  szkody,	  które	  mogłyby	  wynikać	  z	  nieprawidłowego	  funkcjonowania	  strony	  lub	  
mechanizmów	  Gry,	  bądź	  też	  czasowej	  ich	  niedostępności,	  

-‐	  jakiekolwiek	  dalsze	  skutki	  pobrania	  informacji	  ze	  strony	  Gry,	  

-‐	  naruszenia	  w	  jakikolwiek	  sposób	  przez	  użytkowników	  dóbr	  osobistych	  osób	  trzecich.	  

2.	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  żądania	  natychmiastowego	  zaprzestania	  działań	  
dokonywanych	  przez	  użytkownika,	  które	  nie	  są	  zakazane	  przez	  Regulamin,	  jednak	  mogą	  godzić	  w	  
interesy	  Organizatora.	  Odmowa	  zastosowania	  się	  do	  takiego	  żądania	  przez	  użytkownika	  będzie	  w	  
takim	  przypadku	  uznana	  również	  za	  naruszenie	  Regulaminu.	  

3.	  Uczestnicy	  Gry	  zobowiązani	  są	  do	  przestrzegania	  ogólnych	  przepisów	  i	  zasad	  bezpieczeństwa	  
obowiązujących	  na	  terenie	  Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  

4.	  Biorąc	  udział	  w	  grze,	  uczestnicy	  wyrażają	  zgodę	  na	  publikację	  swojego	  wizerunku	  w	  formie	  
dokumentacji	  fotograficznej	  i	  video.	  Zgoda	  dotyczy	  zarówno	  publikacji	  twarzy	  jak	  i	  głosu.	  



IV.	  POSTANOWIENIA	  KOŃCOWE	  

1.	  Zasady	  Gry	  i	  regulamin	  i	  informacje	  o	  zmianach	  w	  Regulaminie	  dostępne	  będą	  na	  stronie	  
internetowej	  www.gra-‐poznan.pl	  

2.	  Organizator	  zastrzega	  niniejszym,	  że	  Regulamin	  i	  warunki	  udziału	  w	  Grze	  mogą	  ulec	  zmianie	  w	  
każdym	  czasie.	  Za	  termin	  wniesienia	  zmian	  w	  Regulaminie	  należy	  przyjąć	  termin	  opublikowania	  
nowej	  wersji	  Regulaminu.	  W	  przypadku	  zmiany	  Regulaminu	  Organizator	  zobowiązuje	  się	  do	  
umieszczenia	  informacji	  o	  tym	  fakcie	  na	  w/w	  stronie.	  Użytkownik	  bezwarunkowo	  akceptuje	  taką	  
formę	  powiadomienia	  o	  zmianach	  w	  Regulaminie.	  

3.	  Gra	  nie	  jest	  grą	  losową,	  loterią	  fantową,	  zakładem	  wzajemnym	  ani	  loterią	  promocyjną,	  których	  
wynik	  zależy	  od	  przypadku	  w	  rozumieniu	  art.	  2	  ustawy	  z	  dnia	  29	  lipca	  1992	  o	  grach	  losowych	  i	  
zakładach	  wzajemnych	  (Dz.	  U.	  1998,	  Nr	  102,	  poz.	  650	  z	  późn.	  zm.).	  

4.	  Fakt	  wzięcia	  udziału	  przez	  Uczestnika	  w	  Grze	  oznacza,	  iż	  Uczestnik	  wyraża	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  
jego	  danych	  osobowych	  w	  rozumieniu	  ustawy	  z	  dnia	  29	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  
osobowych	  (Dz.	  U.	  z	  2002	  r.,	  Nr	  101,	  poz.926	  ze	  zm.)	  przez	  Organizatora	  w	  celach	  związanych	  z	  
przeprowadzaniem	  Gry,	  jak	  również	  w	  celach	  statystycznych.	  Uczestnik	  w	  każdym	  czasie	  może	  cofnąć	  
wyrażoną	  zgodę.	  	  

5.	  Wzięcie	  udziału	  w	  Grze	  jest	  jednoznaczne	  z	  wyrażeniem	  przez	  uczestnika	  lub	  jego	  opiekuna	  
prawnego,	  a	  w	  przypadku	  dzieci,	  rodziców,	  zgody	  na	  przetwarzanie	  danych	  osobowych	  w	  ramach	  
obowiązujących	  przepisów	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  oraz	  zgody	  na	  udział	  w	  grze.	  

6.	  Organizator	  Gry	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  wszelkiego	  rodzaju	  problemy	  techniczne	  mogące	  
mieć	  wpływ	  na	  przebieg	  Gry.	  Organizator	  zastrzega,	  iż	  nie	  wszystkie	  telefony	  komórkowe	  
przystosowane	  są	  do	  odbierania	  treści	  multimedialnych	  za	  pomocą	  funkcji	  transmisji	  danych	  przez	  
Bluetooth	  oraz	  odczytywania	  fotokodów	  i	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  utratę	  lub	  uszkodzenia	  
danych/urządzeń	  w	  wyniku	  odczytywania	  treści	  multimedialnych.	  

7.	  Organizator	  Gry	  zastrzega	  sobie	  prawo	  podania	  do	  wiadomości	  publicznej	  informacji	  dotyczących	  
przebiegu	  Gry.	  


