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REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Gorzów to NASZA historia”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady projektu - Gry Miejskiej „Gorzów to NASZA historia”, 

zasady rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie „Gorzów to NASZA historia” dofinansowanego z 

budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 

2. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM z siedzibą 

w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Matejki 64/20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993180339, 

REGON: 363669288, Tel. 669-847-078, e-mail: stowarzyszenie.novum@gmail.com 

3.Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r.  

 

4.W Regulaminie użyto następujących skrótów: 

a) Projekt - oznacza przedsięwzięcie pn. Gra Miejska „Gorzów to NASZA historia” 

b) Organizator – Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Matejki 64/20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993180339, REGON: 

363669288,  

c) Uczestnik Projektu – Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 

d) Rodzic uczestnika – oznacza jednego z rodziców uczestnika, tego który wypełnia formularz 

zgłoszeniowy 
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e) NGO- oznacza organizację pozarządową.  

f) Grę – oznacza Grę Miejską w ramach projektu Gra Miejska „Gorzów to NASZA historia” 

5. Regulamin określa:  

a) kryteria uczestnictwa w Projekcie,  

b) procedury rekrutacji Uczestników Projektu,  

c) zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,  

d)zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu 

e) zasady ochrony danych osobowych,  

f) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.  

§ 2 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie minimum 15 uczniów klas 4-6 Szkół 

Podstawowych z Gorzowa Wlkp.  

2. W przypadku braku chętnych do uczestnictwa w projekcie grupa projektowa zostanie 

uzupełniona o dzieci starsze bądź młodsze, zdolne do udziału w projekcie.  
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3. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ze względu na wiek 

uczestników formularz zgłoszeniowy uczestnika wypełnia rodzic dziecka (lub oboje rodziców).  

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres: 

gramiejska.novum@gmail.com lub złożyć osobiście w Klubie Kultury „Jedynka” przy ul. 

Chrobrego 9 w godzinach pracy Klubu bądź przesłać listownie na adres Stowarzyszenia NOVUM. 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. Rekrutacja ma 

charakter otwarty i będzie polegała na przesłaniu informacji o projekcie do szkół na terenie 

Gorzowa Wlkp., przekazania informacji dzieciom i rodzicom podczas rekrutacji na zajęcia w 

Klubie „Jedynka” wraz z formularzami zgłoszeniowymi oraz przesłaniu informacji do mediów.  

2. Weryfikację formularzy zgłoszeniowych oraz decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do 

uczestnictwa w projekcie podejmuje koordynator. W przypadku większej ilości zgłoszeń 

zweryfikowanych pozytywnie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Stworzona zostanie lista 

rezerwowa.  

 

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Klubie „Jedynka” 

oraz na stronie internetowej projektu www.stowarzyszenienovum.wordpress.com 

 

mailto:gramiejska.novum@gmail.com
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4. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie otrzymają rodzice dzieci drogą 

telefoniczną lub e-mailową.  

 

5. Dla dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostanie utworzona lista 

rezerwowa. Zgłoszenia te będą ponownie rozpatrywane w przypadku rezygnacji dziecka pierwotnie 

zakwalifikowanego do udziału w projekcie. 

 

6. Beneficjenci biorący udział w projekcie na etapie rekrutacji zostaną poinformowani, iż projekt 

jest dofinansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 

 

7. Rodzice i uczestnicy projektu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocji 

projektu  (np. sporządzanie i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej projektu).  

 

 

§ 4 

Organizacja zajęć w ramach projektu, nagrody 

 

1. W ramach projektu między kwietniem a czerwcem 2018 r. przewidziane są spotkania 

zajęciowe: 

a) Prezentacja multimedialna ciekawych i znaczących historycznie miejsc w Gorzowie Wlkp. 

połączona z grami i zabawami 

b) 1 dzień Gry Miejskiej w terenie.  

c) Otwarty dla Gorzowian pokaz filmu z udziałem dzieci.  
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2. Uczestnik i rodzice uczestnika mają pełne prawo przekazywać swoje uwagi dotyczące 

przebiegu projektu poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o 

proponowanych zmianach Koordynatorowi Projektu bądź osobie prowadzącej zajęcia.  

3. W ramach Gry Miejskiej uczestnicy będą musieli wykonać zadania i rozwiązać zagadki, 

które poprowadzą ich w 7 miejsc znajdujących się na terenie Gorzowa Wlkp., ważnych ze 

względu na historię miasta. Gra odbywać się będzie na otwartej przestrzeni a uczestnicy 

będą mieli zapewnioną opiekę osób dorosłych. Przebieg gry będzie monitorowany za 

pomocą kamer. Wykonywana będzie również dokumentacja zdjęciowa. Podczas gry 

zabronione jest korzystanie z telefonów i innych urządzeń z dostępem do Internetu.   

4. Podczas gry uczestnicy zostaną losowo podzieleni na trzy pięcioosobowe grupy, w ramach 

których będą współpracować ze sobą pod czas gry.  

§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do: 

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektowych,  

b) informowania o wszelkich zmianach dotyczących udziału dzieci w projekcie, 

c) przestrzegania Regulaminu projektu.   
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2. Udział w zajęciach jest obowiązkowy (można nie wziąć udziału w dwóch spotkaniach bez 

usprawiedliwiania).  

3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

§ 6 

Zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu 

 

1. Przebieg gry będzie monitorowany za pomocą kamer. Wykonywana będzie również 

dokumentacja zdjęciowa poszczególnych etapów w projekcie. Z materiału filmowego 

powstanie film, który zostanie zaprezentowany mieszkańcom Gorzowa Wlkp. podczas 

otwartego pokazu.  

2. Uczestnicy i ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące ewentualnych zmian w 

projekcie organizatorowi (ustnie, pisemnie).  

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe przekazane Projektodawcy, o których mowa w § 7ust. 2, przetwarzane będą               

w celu umożliwienia realizacji projektu.  

2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                       

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
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jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. Nr100 poz. 1024), w stosunku do przetwarzanych, powierzonych danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1.  

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi 

zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem podmiot zobowiązany 

jest do poinformowania o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub poprzez Internet: 

gramiejska.novum@gmail.com w najwcześniejszym możliwym terminie.  

2. Rezygnacja z uczestnictwa w trakcie trwania projektu dokonywana jest na tych samych zasadach 

jak w § 8 pkt 1.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia danego uczestnika z listy uczestników Projektu                 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu. 
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2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

jego dodatkowych postanowień.   

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu.  

4. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Klubie „Jedynka” oraz na 

stronie internetowej projektu www.stowarzyszenienovum.wordpress.com.  

 

http://www.stowarzyszenienovum.wordpress.com/

