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Regulamin konkursu
„Europejskiej Gry Miejskiej”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Słupsk.
2. Partnerami Konkursu jest: Powiat Słupski, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk,
Gmina Miasto Ustka, Miasto Słupsk, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A., Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz Słupski Instytut ds.
Młodzieży.
§2
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej oraz zmian jakie dokonały
się zarówno w infrastrukturze lokalnej jak również w społeczeństwie związanych z
członkostwem Polski w tej organizacji międzynarodowej wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych.
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych,
tj. szkół gimnazjalnych, liceów, techników oraz szkół zawodowych. Uczniowie
zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
stanowiącego załącznik do regulaminu i wyślą go na adres: europedirectslupsk@bgsw.pl, nie później niż do 7 maja 2018 roku.
2. Każda z drużyn musi w swoim składzie mieć jedną osobę pełnoletnią, która jest
jednocześnie opiekunem drużyny.
§4
Szczegółowe informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej
organizatora: https://europedirect-slupsk.pl

Rozdział II
Przebieg konkursu
§5
1. Europejska Gra Mobilna odbędzie się 9 maja 2018 roku od godz. 10.00 do 13.00.
2. Zarejestrowane drużyny zobligowane są do zgłoszenia się w dniu gry do Punktu
startowego mieszczącego się w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct – Słupsk (ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk).
3. Wyniki konkursu nastąpią o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
INSTYTUCJA PROWADZĄCA:

PATRNERZY:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk
https://www.facebook.com/EDSlupsk | europedirect-slupsk@bgsw.pl | 794 725 448 | ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk

§6
1. W dniu Gry każda z drużyn otrzyma w punkcie startowym scenariusz z
poszczególnymi stacjami gry.
2. Wygrywa drużyna, która zdobędzie jak największą liczbę punktów.
3. W przypadku remisu, wygrywa drużyna, która dotarła do mety gry szybciej.
§7
Nad przebiegiem Europejskiej Gry Miejskiej czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana
przez organizatora.
Rozdział III
Nagrody
§8
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników nagrody rzeczowe dla drużyn, które uzyskają
największą liczbę punktów.

Rozdział IV
Prawa autorskie
§9
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, iż:
1. godzi się na rozpowszechnianie ich wizerunku na fotografiach oraz umieszczania zdjęć
z ich wizerunkiem na funpagech, w szczególności na wykorzystanie przez
Organizatora
2. zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu
roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w
związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby
którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku
wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia
Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy
Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty
jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których
mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi
kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków związanych z nimi
kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
§10
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
§11
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków
Regulaminu Konkursu.
§12
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§13
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzegają sobie możliwość do zmiany
treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
§14
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które
są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik rejestrując się w
konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm”.
§15
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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