
 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „CYTATY NA WOLNOŚCI” 

Festiwal Literacki „Oblicza”  

 

§ 1 

Organizatorzy 

1. Organizatorem gry „Cytaty na wolności”, zwanej dalej „Grą”,  jest Pałac Kultury Zagłębia  

z siedzibą przy pl. Wolności 1, Dąbrowa Górnicza 41-300. 

2. Gra jest imprezą towarzyszącą i promującą Festiwal Literacki „Oblicza”, który odbędzie się  

w Pałacu Kultury Zagłębia w dn. 12-14.05.2017 r.  

§ 2 

Zasady Gry 

 

1. Warunkiem udziału w Grze jest wypełnienie karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do 

niniejszego regulaminu. Kartę należy przesłać do Organizatora drogą mailową pod adres: 

agnieszka.bednarz@palac.art.pl (skan karty) , dostarczyć do siedziby Organizatora (punkt 

informacyjny) lub przesłać drogą pocztową. Zgłoszenia przyjmowane są do 08.05.2017 do 

godziny 08:00.  

2. Gra odbywa się w terminie od 08.05.2017 od godziny 16:00 do 13.05.2017 do godziny 10:00. 

3. 08.05.2017 o godzinie 16:00 w siedzibie Organizatora nastąpi rozdanie pakietów startowych  

i rozpoczęcie gry. Udział w spotkaniu nie jest obowiązkowy, gdyż po jego zakończeniu 

Organizator udostępni niezbędne do udziału w Grze materiały na swojej stronie internetowej 

www.palac.art.pl 

4. Zadaniem uczestników jest odnalezienie na terenie Dąbrowy Górniczej cytatów 

pochodzących z literatury. Należy zidentyfikować z jakiego dzieła pochodzą konkursowe 

cytaty oraz kto jest ich autorem. Należy również podać w jakim miejscu został odnaleziony 

cytat. W niektórych przypadkach niezbędne będzie przyklejenie naklejki otrzymanej  

w miejscu odnalezienia cytatu.  

5. Każdy uczestnik obowiązkowo bierze udział w tworzeniu wiersza dadaistycznego  w ramach 

Festiwalu „Oblicza” poprzez dopisanie jednego wersu. Wiersz będzie dostępny przy 

punkcie informacyjnym Pałacu Kultury Zagłębia. Po wpisaniu wersu uczestnik zgłasza się po 

odbiór naklejki do punktu informacyjnego. Stworzony wers uczestnik wpisuje do karty gry 

jako szesnasty punkt. 

6. Uczestnik wprowadza odpowiedzi do karty gry, którą otrzyma podczas spotkania, o którym 

mowa w pkt.3 § 2. Kartę można też wydrukować samodzielnie ze strony internetowej 

Organizatora (www.palac.art.pl). Karta zostanie udostępniona 08.05.2017 około godziny 16. 

Wypełnioną kartę gry uczestnik dostarcza do punktu informacyjnego Pałacu Kultury Zagłębia, 
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przesyła pocztą na adres Organizatora lub przesyła drogą elektroniczną (skan karty) pod 

adres: agnieszka.bednarz@palac.art.pl do dnia 13.05.2017 do godziny 10:00. 

7. Uczestnik nie przepisuje tekstu cytatu do karty gry, wprowadza jedynie jego numer. 

8. Liczba cytatów dostępnych w Grze wynosi 15. 

9. Rozmieszczenie cytatów zasugerowane jest w poglądowej mapie przekazanej uczestnikom  

w pakiecie startowym podczas spotkania, o którym mowa w pkt.3 § 2. Mapę można też 

wydrukować samodzielnie ze strony internetowej Organizatora (www.palac.art.pl). Mapa 

zostanie udostępniona 08.05.2017 około godziny 16. 

10. W Grze mogą brać udział zawodnicy indywidualni lub pary zawodników, lecz zgłaszana jest 

tylko jedna osoba, będąca przedstawicielem grupy. 

11. Uczestnikom nie wolno przekazywać pozostałym zawodnikom informacji na temat miejsc,  

w których odnaleźli cytaty. 

12. Uczestnicy gry poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. 

13. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią lub posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział  

w Grze. Zgodę należy dostarczyć razem z kartą zgłoszeniową. 

14. Udział w Grze jest bezpłatny. 

15. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku, imienia i nazwiska  na stronie 

internetowej Organizatora. 

16. Udział w Grze jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Ogłoszenie wyników i nagrody 

 

1. Organizator ogłosi wyniki Gry 14.05.2017 o godzinie 19:30 w Pałacu Kultury Zagłębia. 

2. Grę wygrywa troje uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w Grze. 

Pierwszym kryterium jest liczba poprawnych odpowiedzi, drugim czas oddania karty. 

3. Za poprawną odpowiedź uznaje się podanie właściwego tytułu dzieła, jego autora oraz 

miejsca, w którym odnaleziono cytat, a w niektórych przypadkach przyklejenie naklejki 

otrzymanej w miejscu odnalezienia cytatu. Punkty przyznawane są tylko za kompletną 

poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów to 15. 

4. Organizator przewiduje trzy równorzędne nagrody w Grze, którymi będą elektroniczne 

czytniki książek. 

5. Dla każdego Uczestnika Organizator przewiduje nagrodę w postaci zaproszenia na koncert 

zespołu Świetliki, który odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębia 13 maja 2017r. o godzinie 

19:30. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.palac.art.pl 

2. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

3. Uczestnikami Gry są osoby fizyczne. 

4. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się do Konkursu mniej niż 

pięciu Uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr1 

KARTA ZGŁOSZENIA do gry miejskiej „Cytaty na wolności” 

Imię 

…………………………………………………………………… 

Nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres e-mail 

…………………………………………………………………… 

Telefon 

…………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Cytaty na wolności” i akceptuję jego 

warunki. 

…………………………………………………………………… 

(podpis) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Pałac Kultury 

Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1 w ramach realizacji i promocji 

konkursu „Cytaty na wolności” zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r. DZ.U.2016 poz. 922 t.j. Pałac Kultury Zagłębia oświadcza, iż będzie administratorem danych 

osobowych w okresie od dnia nadesłania karty do 31.05.2017 r., w tym czasie uczestnik ma prawo do 

wglądu w dane osobowe i możliwość ich zmiany. 

…………………………………………………………………… 

(podpis) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, zgadzam się na robienie zdjęć i nagrań 

filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością PKZ. Uczestnicy zajęć, 

konkursów i imprez organizowanych przez PKZ wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich 

danych podanych do wiadomości PKZ oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. DZ.U.2016 poz. 922 t.j i nie będą żądać 

wynagrodzenia finansowego z tego tytułu. 

…………………………………………………………………… 

(podpis) 


