REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„Śladami Papiernika”
22-30.05.2021 r.

§ 1. Organizatorzy
1. Gra miejska „Śladami Papiernika” (zwana dalej Grą) jest organizowana przez International Paper – Kwidzyn
sp. z o.o (zwana dalej Organizatorem).
2. Gra finansowana jest ze środków własnych Organizatora.
3. Przez organizację Gry rozumie się grę miejską realizowaną w otwartej przestrzeni miejskiej Kwidzyna.
Charakter imprezy powoduje, że osoby biorące udział w Grze (zwani dalej Uczestnikami) poruszają się po
wskazanym obszarze na własną odpowiedzialność.
§ 2. Cele
Celem organizacji i przeprowadzenia Gry jest:
 Aktywizacja i rekreacja mieszkańców Kwidzyna i okolic w roli Uczestników biorących udział w Grze;
 Realizacja wydarzenia współtowarzyszącego do tegorocznego Tygodnia Papiernika oraz Wirtualnego Biegu
Papiernika;
 Wzbogacenie wiedzy Uczestników o element współczesnej historii Kwidzyna związanej z działalnością
International Paper – Kwidzyn sp. z o.o.;
 Pobudzenie Uczestników do aktywności fizycznej i intelektualnej.
§ 3. Zgłoszenia
1. Uczestnicy grają indywidulanie (możliwy jest udział zespołowy). Organizator nie zapewnia opieki dla osób
niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
2. Organizator nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia przed przystąpieniem do Gry.
3. Organizator zastrzega, że poruszanie się w przestrzeni miejskiej odbywa się na odpowiedzialność Uczestników,
którzy powinni stosować się do zasad ruchu drogowego, regulaminów poszczególnych obiektów i przestrzegać
powszechnych obowiązujących przepisów prawa, w tym obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa.
4. Udział w Grze jest nieodpłatny.
§ 4. Czas i formuła
1. W Grze można wziąć udział od 22 do 30 maja 2021.
2. Jednorazowe odwiedzenie wszystkich punktów Gry to trasa na ok. 1-1,5 godziny jeśli Uczestnik pokona ją
biegiem, ok 2-3 godziny – spacerem lub 3-4 godziny jeśli będzie to rodzinny spacer z dziećmi. Trasę można
podzielić na dowolne etapy i odwiedzać punkty w dowolnej kolejności oraz w dowolnym terminie w okresie
wskazanym powyżej.
3. Gra jest przeznaczona dla mieszkańców Kwidzyna i okolic bez limitu wiekowego, przy czym osoby
niepełnoletnie biorą udział w Grze bądź z opiekunami lub za ich zgodą.
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§ 5. Zasady Gry
Zadaniem Uczestników jest odwiedzenie wszystkich punktów wskazanych na mapie, którą Uczestnicy mogą
pobrać ze strony www.biegpapiernika.pl z zakładki Gra miejska.
Odwiedzając wskazany punkt Uczestnicy odnajdują tabliczkę z opisem danego miejsca i zadaniem do
wykonania.
Do ukończenia Gry jest konieczne odwiedzenie wszystkich punktów i spisanie odpowiedzi ze wszystkich zadań.
Wydarzenie jest zabawą, w związku z czym oczekuje się od Uczestników stosowania się do zasad fair-play
(sprawiedliwej gry).
Gra ma formę spaceru. Uczestnicy podczas Gry mają prawo korzystać z dowolnej formy przemieszczania się i
innych prawnie dostępnych środków transportu wyłącznie, jeśli posiadają uprawnienia do prowadzenia
pojazdu, o ile takowe są wymagane. Zalecamy jednak poruszanie się pieszo.
Finalne zadanie Gry dla Uczestników, którzy nie są pracownikami International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o.,
pojawi się na profilu Facebook Kwidzyńskiego Biegu Papiernika (www.facebook.com/biegpapiernika/) 30 maja
o godzinie 12:00. By na nie odpowiedzieć niezbędne będzie posiadanie odpowiedzi z zadań wszystkich
odwiedzonych wcześniej punktów wskazanych na mapie. Nagrodzone zostanie 10 osób, które jako pierwsze
udzielą poprawnej odpowiedzi i prześlą ją do Organizatora na profil o nazwie: Kwidzyński Bieg Papiernika w
wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook wraz z oświadczeniem: „Akceptuję Regulamin gry
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miejskiej „Śladami Papiernika” zamieszczony na stronie www.biegpapiernika.pl w zakładce Gra miejska.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry
i wręczenia nagród, wskazanym w Klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na stronie www.biegpapiernika.pl w
zakładce Gra miejska. Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej i w
informacjach medialnych, w tym notatkach prasowych imienia i nazwiska w przypadku, gdy otrzymam
nagrodę.” (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane są zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
udzielone przez opiekunów prawnych).
Uwaga: odpowiedzi, które nie będą zwierały powyższego oświadczenia w pełnym jego brzmieniu będą
zdyskwalifikowane, a dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie usunięte.
Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony jeden raz.
Organizator nie przewiduje nagród zbiorowych dla zespołów.
Organizator ogłosi listę zwycięzców, którzy nie są pracownikami International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o., na
facebookowym profilu Kwidzyńskiego Biegu Papiernika do 31 maja 2021 do godziny 12:00.
Dla Uczestników będących pracownikami International Paper-Kwidzyn sp. z o.o. zadanie konkursowe zostanie
ogłoszone kanałami komunikacji wewnętrznej Organizatora 31 maja o godzinie 12:00. Wśród pracowników,
którzy do 4 czerwca prześlą do Organizatora w zwrotnej wiadomości e-mail poprawną odpowiedź wraz z
oświadczeniem: „Akceptuję Regulamin gry miejskiej „Śladami Papiernika” zamieszczony na stronie
www.biegpapiernika.pl w zakładce Gra miejska. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry i wręczenia nagród, wskazanym w Klauzuli informacyjnej,
zamieszczonej na stronie www.biegpapiernika.pl w zakładce Gra miejska. Wyrażam zgodę na opublikowanie
przez Organizatora na stronie internetowej i w informacjach medialnych, w tym notatkach prasowych imienia
i nazwiska w przypadku, gdy otrzymam nagrodę.”, zostanie wylosowanych 10 zwycięzców.
Uwaga: zgłoszenia, które nie będą zwierały powyższego oświadczenia w pełnym jego brzmieniu będą
zdyskwalifikowane.
Organizator ogłosi listę zwycięzców – pracowników International Paper-Kwidzyn sp. z o.o. wewnętrznymi
kanałami komunikacyjnymi w terminie do 7 czerwca 2021 r.
Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Poprzez udział w Grze Uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie;
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający
należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania Gry z ważnych przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

