
REGULAMIN 
Terenowej Gry Literackiej 

„Jasielska miłość w cieniu łez” 
 

Celem gry literackiej jest promocja wiedzy o Jaśle poprzez zwiedzanie miasta i rozwiązywanie 

zadań, dotyczących wielkiej miłości wojennego poety. W terenowej grze literackiej może brać 

udział każda zgłoszona drużyna [maksymalnie 3-osobowa]. Udział w grze literackiej jest 

bezpłatny i dobrowolny. 

Kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wypełnić, 

podpisać i dostarczyć osobiście do sekretariatu JDK lub przesłać mailowo na adres 

jdksekretariat@gmail.com do 5 czerwca br. do godz. 12.00. 

Gra odbędzie się 9 czerwca o godz. 9.00 – rozpoczęcie (start) w Jasielskim Domu Kultury. 

Gra będzie trwała około 1,5 godz. 

Do wygrania są cenne nagrody dla trzech najlepszych drużyn. Oficjalne zakończenie 

terenowej gry literackiej i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia (9 czerwca) 

o godz. 12.00 w Jasielskim Domu Kultury. Organizatorem terenowej gry literackiej jest Jasielski 

Dom Kultury. 

Zgłoszenia udziału w terenowej grze literackiej 
1. Zbierz 3-osobową drużynę.  
2. Nad drużyną musi czuwać pełnoletni opiekun. 
3. Dostarcz formularz zgłoszeniowy. 

 

Uwagi końcowe: 
Członkowie drużyny muszą posiadać telefon z czytnikiem kodów QR, 

długopis oraz wygodne ubranie. 

Konieczne jest podanie telefonu kontaktowego i e-mail. 

Warunkiem uczestnictwa w grze jest dostarczenie podpisanej Karty Zgłoszeniowej. 

 

mailto:jdksekretariat@gmail.com


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

do 

Terenowej Gry Literackiej 

„Jasielska miłość w cieniu łez” 

 

Nazwa drużyny  

Nazwa szkoły 

członków drużyny 

 

Telefon kontaktowy szkoły  

Adres mailowy szkoły  

Członkowie drużyny 
  

  

Opiekun drużyny  

  
 

Oświadczenia 

1.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych 
z organizacją Miejskiej Gry Turystycznej „Jasielska miłość w cieniu łez”  

z  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) 
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.) 

 
 

2.  
 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Gry 
i przyjmuję jego warunki. 

 

3.   

Za osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność biorą rodzice lub opiekunowie prawni. 
 

4.  
 

Wyrażam/nie wyrażam zgody/-ę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego 
dziecka w celach promocyjnych i informacyjnych, pozyskanego podczas Terenowej Gry 
Literackiej. Materiały będą udostępniane na www.jdkjaslo.pl, portalach społecznościowych 
JDK oraz czasopismach wydawanych przez JDK, w celu przedstawienia relacji oraz 
promocji wydarzenia organizowanego przez Jasielski Dom Kultury. 
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