
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ON-LINE

pn. „Odpadowe ABC - PSZOKuj w Raciborzu”

dla uczniów szkół podstawowych

§ 1. 1. Niniejszy  Regulamin  Gry  Miejskiej  on-line  pn.  „Odpadowe  ABC  -  PSZOKuj
w Raciborzu”, określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Gry Miejskiej dla
uczniów:

1) grupa wczesnoszkolna (uczniowie klas I - III),

2) grupa szkolna (uczniowie klas IV – VIII),

zamieszkujących w Raciborzu lub uczęszczających do szkół podstawowych w mieście
Racibórz.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Organizatorze - należy przez to rozumieć Miasto Racibórz,

2) Współorganizatorze  -  należy  przez  to  rozumieć  Agencję  Interaktywną  IntraCOM.pl  z
Katowic,

3) Grze  Miejskiej  -  należy  przez to rozumieć Grę Miejską on-line pn.  ,,Odpadowe ABC -
PSZOKuj w Raciborzu",

4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Gry Miejskiej,

5) Drużynie - należy przez to rozumieć szkolną grupę zadaniową,

6) Uczestnikach - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież zamieszkujące w Raciborzu lub
uczęszczające do szkół podstawowych w mieście Racibórz,

7) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Gry Miejskiej,

8) Laureatach - należy przez to rozumieć Laureatów Gry Miejskiej.

3. Organizatorem Gry Miejskiej jest Miasto Racibórz, realizujące projekt „Budowa Punktu
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  w mieście  Racibórz”. Projekt
współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

4. Współorganizatorem Gry Miejskiej jest Agencja Interaktywna IntraCOM.pl z Katowic,
która  na  zlecenie  Miasta  Racibórz  realizuje  projekt  kampanii  informacyjno-edukacyjnej,
związanej  z informowaniem  społeczeństwa  o funkcjonowaniu  Punktu  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) z właściwą segregacją.

§ 2. Celem Gry Miejskiej jest:

1) upowszechnianie  wśród  uczniów  raciborskich  szkół  wiedzy  dotyczącej  prawidłowej
segregacji  odpadów i recyklingu,  w szczególności  funkcjonowania  PSZOK,  popularyzacji
postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności za środowisko,
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2) zwiększenie  zainteresowania  raciborskiej  młodzieży  zdobywaniem  wiedzy  na  temat
segregowania odpadów, proekologicznych postaw i wykorzystywania w tym celu PSZOKu,

3) budowanie współdziałania w grupach szkolnych,

4) realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej do projektu "Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  w mieście  Racibórz"  współfinansowanego  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 3. Informacje o Grze Miejskiej oraz Regulamin są publikowane na stronie internetowej
Organizatora: https://kompostownia.raciborz.pl lub www.raciborz.pl jak również na profilu
socialmedia miasta Racibórz.

§ 4. 1. Udział w Grze Miejskiej jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Gra Miejska przeprowadzona będzie w dniach 6-17 września 2021 r. (od godziny 9.00
do godziny 13.00) poprzez linki do strony WWW z zadaniami dla Drużyn, udostępnionych na
profilu socialmedia miasta Racibórz i stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator  zastrzega  możliwość  zmiany  terminu  Gry  Miejskiej.  O zmianie  terminu
Uczestnicy będą powiadomieni poprzez stronę internetową https://kompostownia.raciborz.pl
lub www.raciborz.pl jak również na profilu socialmedia miasta Racibórz.

4. Na  profilu  socialmedia  będą  udostępnione  materiały  przygotowujące  do  udziału  w
Grze  Miejskiej.  Mogą  zostać  również  zamieszczone  propozycje  zadań  i  animacji
wprowadzających Uczestników w poprawne segregowanie odpadów lub działanie PSZOK w
Raciborzu.

5.  Gra Miejska przeprowadzona zostanie online i składała się będzie z zadań w ramach,
których  zespoły  będą  musiały  wykazać  się  wiedzą  w  zakresie  sortowania  odpadów,  ich
przyjmowania na PSZOK oraz sprawnością manualną.

6. Gra Miejska w klasach I-III jest nadzorowana przez „Opiekuna Klasy” i prowadzona przy
wykorzystaniu  komputerów  z  dostępem  do  internetu,  zaś  w  klasach  IV-VIII  prowadzona
będzie na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Organizatora.

§ 5. 1. Gra Miejska skierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących w Raciborzu lub
uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Racibórz.

2. Uczestnicy tworzą Drużynę liczącą od 3 do 4 osób, która jako cały zespół bierze udział
w Grze Miejskiej.

3. W Grze Miejskiej mogą jedynie uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.

4. W  Grze  Miejskiej  nie mogą  brać  udziału  dzieci  pracowników  i przedstawicieli
Organizatora  zaangażowanych  bezpośrednio  w organizację  Gry  Miejskiej  ani  innych
podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w przygotowaniu  i prowadzeniu  Gry  Miejskiej,
a także ich krewni i powinowaci.
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§ 6. 1. Na  starcie  Gry  Miejskiej,  Drużyna  uzupełnia  formularz  zgłoszeniowy  online
z podstawowymi danymi uczestników i wpisaniem własnej, indywidualnej nazwy drużyny.

2. Każda  Drużyna  musi  wypracować  dla  niej  wspólną  nazwę,  która  będzie  powiązana
z tematyką Gry Miejskiej.

3. Każda Drużyna zatwierdza Regulamin.

4. Drużyna samodzielnie wyznacza osobę, która będzie zaznaczała odpowiedzi na zadania
oraz  będzie  uczestniczyła  w zadaniach  sprawnościowych  online.  Osoba  ta  może  być
zmieniana podczas Gry Miejskiej. Zadania rozwiązywane są przez całą Drużynę.

5. Drużyny  z klas  I-III  uczestniczą  w Grze  Miejskiej  prowadzonej  w  sali  szkolnej,  pod
nadzorem „Opiekuna Klasy”.

6. Drużyny z klas IV-VIII zgłaszają się do pokoju nr 20 - Referatu ds. gospodarki odpadami
w siedzibie Organizatora, podają nazwę Drużyny, przekazują Zgłoszenia Uczestników i wtedy
wskazywane jest im stanowisko komputerowe, za pośrednictwem którego mogą przystąpić
do Gry Miejskiej.

7. O kolejności  wykonywania  zadań decyduje kolejność przybycia  Drużyny do siedziby
Organizatora.

8. Podczas Gry Miejskiej Drużyny będą wykonywać zadania interaktywne, sprawnościowe
związane z prawidłową segregacją odpadów i znajomością zagadnień związanych z PSZOK. Za
zaliczanie poszczególnych Punktów Zadań Ankietowych (0-3 punktów, gdzie 0 to odpowiedź
nieprawidłowa,  1  częściowo  prawidłowa  i  3  prawidłowa)  oraz  za  wykonywanie  zadań
interaktywnych (0-5 punktów). Wygrywa Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Jeżeli
jest  więcej  Drużyn  z  tą  samą  ilością  punktów,  to  o  miejscu  decyduje  najkrótszy  czas
osiągnięty przez Drużynę.

9. W  przypadku  naruszenia  przez  uczestnika  Gry  Miejskiej  lub  Drużynę  niniejszego
Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia sprzętu
komputerowego, w dowolnym momencie Gry Miejskiej, Organizator ma prawo wykluczenia
Drużyny. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

10. Gra  Miejska  kończy  się  poprzez  kliknięcie  przycisku  ZAKOŃCZ  GRĘ,  a  następnie
wydrukowanie certyfikatów uczestnictwa dla członków Drużyny z możliwością ich zapisania
do późniejszego wydruku.

11.  Jeżeli  Drużyna  bierze  udział  w  Grze  Miejskiej  z  siedziby  Organizatora,  to  po
zakończeniu może odebrać drobną, dodatkową nagrodę za uczestnictwo w Grze Miejskiej.
Maksymalna ilość nagród dodatkowych ograniczona jest do 200 Uczestników.

12. Każdy Uczestnik może zgłosić się tylko w jednej Drużynie.

13. Przy kwalifikacji do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego Uczestnika.

§ 7. 1. Zgłoszenia do Gry Miejskiej, zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dokonuje
przedstawiciel  ustawowy  Uczestnika  lub  „Opiekun  klasy”  w imieniu  przedstawicieli
Uczestnika.
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2. Zgłoszenia  dla  Uczestników  z klas  I-III  nie muszą  być  dostarczane  do  siedziby
Organizatora  z wyjątkiem Drużyn,  które  uzyskają  informacje  o tym,  że  są  laureatami  Gry
Miejskiej.

3. Zgłoszenia dla Uczestników z klas IV-VIII są warunkiem koniecznym do przystąpienia do
Gry Miejskiej i muszą być dostarczone do Organizatora przed jej rozpoczęciem.

4. Zgłoszenia  do  Gry  Miejskiej  niespełniające  zasad  uczestnictwa  lub  wymogów
formalnych  przewidzianych  w Regulaminie,  nie będą  brały  udziału  w Grze  Miejskiej  i nie
będą podlegały ocenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator.

§ 8. 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w
celu  dokonania  oceny  prawidłowości  zgłoszeń  do  Gry  Miejskiej  oraz  ewentualnego  dokonania
wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję.

2. W  skład  Komisji  wejdą  osoby  oddelegowane  przez  Organizatora  oraz
Współorganizatora:

1) Przewodniczący Komisji - Przedstawiciel Współorganizatora,

2) dwóch Członków Komisji ze strony Organizatora.

3. W przypadku nieobecności Członka Komisji, czynności wykona osoba zastępująca.

4. Zadaniem Komisji  jest weryfikacja ocen zdobytych na poszczególnych zadaniach Gry
Miejskiej  przez  Drużyny  i  ewentualna  ocena  wyników  gier  sprawnościowych  i  ich
prawidłowości  wraz  ze  wskazaniem  najlepszej  Drużyny  w  każdej  z  kategorii  wiekowych.
Najlepszą Drużyną jest ta, która zdobyła najwięcej punktów.

5. W  przypadku  remisu  w  punktacji  o  zwycięstwie  decyduje  Przewodniczący  Komisji,
biorąc pod uwagę czasy wykonywania wybranych zadań.

6. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

§ 9. 1. Lista  Laureatów  zostanie  opublikowana  do  dnia  24.09.2021 r.  na  stronie
internetowej https://kompostownia.raciborz.pl oraz www.raciborz.pl.

2. Organizator  powiadomi telefonicznie (SMS) przedstawiciela  Laureatów lub Szkoły,  z
których są laureaci o rozstrzygnięciu Gry Miejskiej oraz terminie i miejscu rozdania nagród.

§ 10. 1. Organizator  przyzna  Laureatom  (całej  Drużynie)  wyłonionym  przez  Komisję
imienne dyplomy oraz następujące nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 100 zł (sto
złotych) ale nie mniejszej  niż 75 zł  (siedemdziesiąt  pięć złotych),  na jedną osobę (członka
Drużyny).

2. Laureaci  I  miejsca  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  otrzymają  nagrody
rzeczowe  w postaci  karty  prezentowej  oraz  gadżetów  reklamowych  Organizatora  i
Partnerów.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  -  poza  nagrodą  dla  zwycięzcy  –
wyróżnień  oraz  nagrodzenia  dyplomami  kolejnych  Drużyn,  które  wyróżniły  się  w  Grze
Miejskiej.
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4. Uczestnicy Gry Miejskiej wyróżnieni nagrodą-wyróżnieniem są Laureatami i  mają do
nich zastosowanie przepisy zawarte w § 11, § 12, § 13 i § 14 Regulaminu.

5. Nagrody przyznane na podstawie ust. 1-3 są zwolnione z podatku. Wartość wygranych
w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa
wartość  nie  przekracza  kwoty  2000  zł  (dwa  tysiące  złotych),  są  wolne  od  podatku
dochodowego.

6. „Opiekun Klasy”, którego Drużyna zostanie wyłoniona jako Laureat otrzyma imienny
dyplom oraz  następujące nagrody  rzeczowe o maksymalnej  wartości  100 zł  (sto  złotych)
ale nie mniejszej niż 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych).

7. W  przypadku  nie zgłoszenia  się  po  odbiór  nagrody  w terminie  wskazanym  przez
Organizatora albo w razie niespełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie,
prawo do nagrody przepada.

8. Organizator  ma  prawo  przyznać  nagrodę  innej  Drużynie,  przekazać  ją  na  cel
dobroczynny lub inny wskazany przez Organizatora cel.

9. Jakiekolwiek  roszczenia  Uczestników  Gry  Miejskiej  z  tytułu  nieotrzymania  nagród,
które nie zostały im przyznane, są wykluczone.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Gry Miejskiej.

§ 11. 1. Wręczenie  nagród  i  dyplomów  przez  Organizatora  odbędzie  się  w  siedzibie
Urzędu Miasta Raciborza.

2.  O  dokładnym  terminie  ogłoszenia  rozstrzygnięcia  Gry  Miejskiej  oraz  o  terminie  i
miejscu wręczenia nagród przedstawiciele ustawowi Laureatów i  inni  nagrodzeni  zostaną
powiadomieni  poprzez  stronę  www.kompostownia.raciborz.pl  oraz  www.raciborz.pl lub
jeżeli będzie to możliwe to telefonicznie lub przez poprzez SMS. 

3. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest podpisanie listy nagrodzonych.

§ 12. Informacje  o  Laureatach  mogą  zostać  zaprezentowane  w  prasie,  na  stronie
internetowej oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z upowszechnianiem
ekologii, Gry Miejskiej oraz promocją Laureatów.

§ 13. 1. Każdy Uczestnik i jego przedstawiciel  ustawowy zobowiązany jest zapoznać się
z postanowieniami  Regulaminu  przed  zgłoszeniem  do  Gry  Miejskiej.  Zgłoszenie  stanowi
zgodę  na  przestrzeganie  Regulaminu  oraz  jest  równoznaczne  z pełną  i świadomą  jego
akceptacją.

2. Zgłoszenie  do  Gry  Miejskiej  wymaga  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  oraz
wykorzystywanie  danych  osobowych  do  celów  związanych  z organizacją  Gry  Miejskiej,
wyłonieniem Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnieniem informacji na
temat  Gry  Miejskiej  i nagrodzonych,  zgodnie  z przepisami  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

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020



o ochronie  danych)  z dnia  27 kwietnia  2016 r.  (Dz.Urz.UE.L  Nr 119,  str.  1).  Formularz
wyrażenia zgody zawarty jest w Załącznikach do niniejszego Regulaminu.

3. Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Miasto  Racibórz  jest
zawarta w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Uczestnika przed
ogłoszeniem rozstrzygnięcia Gry Miejskiej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Grze
Miejskiej, a Uczestnik nie może wystartować lub zgłosić się po odbiór nagrody.

5. Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za  zachowania  Uczestników  mogące
naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

6. Organizator  nie jest  stroną między Uczestnikami,  a osobami  trzecimi,  których dobra
mogą być naruszone w czasie Gry Miejskiej.

§ 14. 1. Gra  Miejska  nie jest  „grą  losową”  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w Regulaminie  decyduje  Organizator.  Od  decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.

3. Foto  relacja  i ewentualnie  wideo  relacja  z Gry  Miejskiej  mogą  być  publikowane
w postaci materiału zdjęciowego i multimedialnego.

Załączniki:

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU

Załącznik 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowych informacji dotyczących Gry Miejskiej udziela:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
Tel. 32 351 82 50 e-mail: biuro@intracom.pl

oraz

Urząd Miasta Raciborza, 
Referat ds. gospodarki odpadami
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
Tel. 32 75 50 747 e-mail: km13@um.raciborz.pl
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