Zasady uczestnictwa w Podchodach

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Podchodów jest świetlica Nadarzyńskiego Ośrodka

Kultury w Młochowie.
1. Niniejszy regulamin określa zasady Gry, uprawnienia Organizatora oraz

prawa i obowiązki uczestników Gry.
2. W podchodach mogą brać udział dzieci w wieku 7-17 lat zamieszkałe na

terenie gminy Nadarzyn.
3. Gra Terenowa rozpocznie się w dniu 23 maja o godz. 16:30.
4. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w grze wyłącznie na

podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.
5. Gra Terenowa odbędzie się na terenie parku w Młochowie
6. Uczestnictwo w Grze Terenowej jest dobrowolne, bezpłatne.
7. Uczestnictwo

w Grze Terenowej jest możliwe wyłącznie po
wcześniejszej rejestracji i podpisaniu regulaminu przez opiekuna
prawnego.

8. Uczestnicy na starcie zostają podzieleni na grupy. Każda z grup wybiera

przewodniczącego, który otrzymuje „kartę uczestnictwa”. Ponadto
każda z grup będzie miała swojego opiekuna, którym będzie jeden z
instruktorów Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

9. Zadaniem uczestników jest pokonanie całej trasy wedle otrzymanej

mapy, oraz wykonanie wszystkich zadań. Szczegóły zadań będą
podawane w trakcie gry.
10.Warunkiem Zakończenie Gry Terenowej jest wykonanie wszystkich
zadań.
11. W Grze Terenowej można poruszać się wyłącznie pieszo.
12. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu przez uczestnika

podchodów tj. załamanie zasad „fair play”, utrudniania zabawy innym,
organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia uczestnika z gry
13. Organizator zapewnia nagrody dla grupy, która jako pierwsza pokona

trasę, wykona wszystkie zadanie i przybiegnie na metę
14. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w

celach promocyjnych imprezy.

15.Dane osobowe Uczestników Podchodów podlegają ochronie zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia podchodów, wyłonienia
Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia gry oraz wydania nagród.
16. Opiekun prawny zezwala organizatorowi gry na publikację imienia i

nazwiska uczestnika zabawy dla potrzeb promocji projektu tj. m.in. na
stronach, w lokalnej prasie oraz innych materiałach promocyjnych
towarzyszących realizacji projektu. Celem organizacji gry terenowej jest
zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocja
Parku w Młochowie.
17. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać najpóźniej do 22 maja do godz. 19:30

w świetlicy w Młochowie lub telefonicznie pod nr 22 729 91 44.
18.Ilość miejsc dla osób biorących udział w podchodach jest ograniczona.

