
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ  
„Śladami historii i muzyki”  
3-4 czerwca 2022 
 
§ 1. Organizatorzy  
1. Organizatorami gry miejskiej „Śladami muzyki i historii” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 3 czerwca 

2022 w godz. 18:00 – 20:15 / 4 czerwca 2022 w godz. 16:00 – 18:15 w Toruniu jest Toruńska Orkiestra 

Symfoniczna w Toruniu z siedzibą przy Al. Solidarności 1-3, w dalszej części Regulaminu zwana 

Organizatorem.  

2. Fundatorem nagród jest Organizator.  
3. W Grze nie ma ograniczeń wiekowych uczestników.  
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 
 
§ 2. Zasady Gry  
1. Gra zostanie przeprowadzona w piątek 3 czerwca 2022 w godz. 18:00 – 20:15 / sobotę 4 czerwca 2022 w 
godz. 16:00 – 18:15 na terenie toruńskiej starówki.  
2. Celem uczestników Gry jest przejście trasy,  gdzie rozwiązując zadania, szukając wskazówek, uczestnicy 

poznają postacie muzyki, których losy splecione są z Toruniem, historie związane z muzycznymi patronami 

naszych ulic oraz odwiedzą miejsca gdzie, na co dzień i od święta, rozbrzmiewa muzyka. Szczegóły realizacji 

tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem. 

3. W Grze będzie uczestniczyć pięć 5-osobowych Zespołów. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie 
uczestnika drogą mailową, przesyłając formularz zgłoszenia. 
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania liczby miejsc, na adres e-mail: 

edukacja@tos.art.pl 

5. Udział w Grze jest nieodpłatny. 

6. Podczas gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy z zainstalowanym 

czytnikiem kodów QR, dzięki któremu uzyska dodatkowe wskazówki, a w razie konieczności będzie mogła 

skontaktować się z Organizatorem oraz przybory do pisania (ołówek lub długopis). 

7. Gra rozpocznie się w dniu 3 czerwca 2022 o godz. 18:00 i zakończy o godz. 20:15 oraz w dniu 4 czerwca 
2022 o godz. 16:00 i zakończy się o godz. 18:15. Miejscem rozpoczęcia Gry jest siedziba Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej – CKK Jordanki, które jest również miejscem finału.  
8. Każdy Zespół otrzyma mapkę oraz kartę drużyny. 
9. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty. 

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair 

play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry 

Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej 

kwestii jest ostateczna. 

11. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.  
12. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na 
warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych 
osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych. 
 

§ 3. Nagrody  
1. Dla Uczestników przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.  
 

§ 4. Postanowienia końcowe  
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Toruniu (Aleja 
Solidarności 1-3) oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tos.art.pl.  

mailto:edukacja@tos.art.pl


2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie 
interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.  
 

 

§ 5.  Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika gry miejskiej  jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-
mail: iod@tos.art.pl 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w grze. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia gry miejskiej na podstawie zgody uczestnika konkursu. Uczestnik 
gry miejskiej zgłaszając swój udział automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków związanych z przeprowadzeniem gry oraz wyłonieniem 
zwycięzców. Uczestnik zgłaszając swój udział akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
4. Uczestnik gry biorąc udział w zabawie wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku i zestawianie tego 
wizerunku z wizerunkami innych osób i przedmiotów na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w ramach prowadzonych działań informacyjnych i 
kulturalnych związanych z realizowaną grą miejską. 
5. Dane osobowe uczestnika gry mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z naszą instytucją a 
zwłaszcza podmiotom współfinansującym projekt, w ramach którego zorganizowana jest gra – jednak 
wyłącznie w związku z realizacją celów gry oraz prawidłowego rozliczenia środków publicznych. 
6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto 
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 
interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją uczestnika gry. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
7. Uczestnikowi gry przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy 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). 
 


