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REGULAMIN GRY „ZNAJDŹ DUCHA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

  

1. Organizatorem Gry „Znajdź Ducha Ekonomii Społecznej” jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne 

„Ja-Ty-My”, Lider Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2018.  

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie kart gry wraz z pytaniami, na które odpowiedzi 

uczestnicy gry muszą szukać wśród wystawców Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 2018.  

3. W grze mogą brać udział rodziny zwane dalej drużynami, przez co rozumie się grupę składającą się 

z min. 1 osoby niepełnoletniej i 1 opiekuna (osoby pełnoletniej), które wezmą udział w Łódzkich 

Targach Ekonomii Społecznej oraz pobiorą od organizatora Kartę Gry.  

4. Zgodnie z rozporządzeniem 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 – uczestnicy 

gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem 

danych jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Dane (imię, nazwisko, adres e-mail) 

wykorzystywane są w celu wysyłania informacji o aktualnych działaniach Stowarzyszenia. Istnieje 

możliwość wycofania zgody, przesyłając informację drogą elektroniczną na adres 

biuro@wsparciespoleczne.pl. 

5. Karta gry jest udostępniona uczestnikom gry w dniu gry, czyli 9 września 2018 r., w tracie Łódzkich 

Targów Ekonomii Społecznej. Zasady gry są określone na stronie internetowej Organizatora oraz na 

stoisku Organizatora w trakcie Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Organizator zastrzega sobie 

prawo do nieujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia 

jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników. 

6. Pobierając Kartę Gry uczestnik akceptuje ten Regulamin. 

7. Gra realizowana jest w trakcie Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej w dwóch edycjach  

tj. w godzinach 12 – 13:30 oraz 14:00 – 15:30 i przebiega zgodnie z instrukcją wskazaną w Karcie Gry 

rozdawaną uczestnikom w dniu gry. Wyniki gry zostaną ogłoszone dla każdej z edycji odpowiednio 

o godz. 14:00 oraz o godz. 16:00. 

8. Organizator nie przewiduje ograniczenia ilościowego uczestników gry.  

9. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji Łódzkich Targów Ekonomii 

Społecznej oraz Organizatora gry. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. 
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Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie  i opiekunowie prawni osób 

niepełnoletnich wyrażają zgodę na fotografowanie ich  oraz ich dzieci  oraz zgodę na wykorzystanie 

bez odrębnego wynagrodzenia wizerunków dzieci w materiałach reklamowych, w warunkach 

zapewniających poszanowanie godności. 

10. Organizator gry nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry. 

11. Sponsorami gry są firmy i Podmioty Ekonomii Społecznej uczestniczące w Łódzkich Targach 

Ekonomii Społecznej. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na upublicznianie ich zdjęć z gry również przez 

Sponsorów gry. 

12. Uczestnictwo w grze jest nieodpłatne.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz 

następstwa z niego wynikające.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry. 

15. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich 

bezpieczeństwo w trakcie gry. 

16. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na użycie ich adresów mailowych – podanych poniżej – celem 

przesyłania informacji o aktualnych działaniach Organizatora w obszarze Ekonomii Społecznej.  

17. Gra „Znajdź Ducha Ekonomii Społecznej” to wydarzenie o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym, 

jest ona tworzona z myślą o dobrej zabawie i promocji idei ekonomii społecznej – prosimy o tym 

pamiętać w trakcie wydarzenia. 

18. Każdy uczestnik gry / każda drużyna ma możliwość ukończenia gry w dowolnym dla siebie czasie, 

jednak, odpowiednio do edycji gry w której drużyny biorą udział, nie później niż do godz. 13:30 lub 

15:30.  

19. Zwycięskie drużyny zostaną wyłonione na podstawie sumy przyznanych im punktów. Za każdą 

odpowiedź można maksymalnie uzyskać 5 punktów.  Maksymalna ilość punktów, które można zdobyć 

w grze wynosi 40 punktów.  

20. Ocena poszczególnych uczestników / drużyn przez punktowych gry nie podlega negocjacjom. 

Od wyników gry ogłoszonych na zakończenie gry nie przysługuje uczestnikom odwołanie, są one 

ostateczne. Ewentualne skargi prosimy zgłaszać mailowo na adres: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl 

zostaną rozpatrzone niezwłocznie. Ich rozpatrzenie nie wpłynie jednak na końcowe wyniki gry. 
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