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REGULAMIN GIER TERENOWYCH „QUESTuj z Geoparkiem Świętokrzyskim UNESCO” 

organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski” 

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 

 

§ 1 Organizatorzy i cele gier terenowych 

1. Organizatorem gier terenowych jest Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski”,                          
z siedzibą przy ul. Daleszyckiej 21, 25-202 Kielce.  

2. Cele gier terenowych: 
a) popularyzacja wiedzy o atrakcjach geo-przyrodniczych Geoparku Świętokrzyskiego, 
b) promocja dziedzictwa geologicznego i kulturowego obszaru Geoparku,  
c) poznanie miejsc, gdzie wykorzystywane są surowce skalne, 
d) promocja Międzynarodowego Dnia Ziemi.  

 
§ 2 Uczestnicy 

 

Do udziału w grach terenowych organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin „Geopark 
Świętokrzyskie” zapraszamy rodziny z dziećmi (wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna),  
grupy pełnoletnich znajomych liczące do 5 osób, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  
 
 

§ 3  Miejsca  i termin gier terenowych  
 

1. Termin gry: 24-25.04.2021 (sobota-niedziela) 
2. Godzinę rozpoczęcia gry Uczestnicy ustalają sobie we własnym zakresie, w związku tym           

iż gry terenowe mają formę indywidualnych spacerów. 
3. Miejsca gier terenowych:  

a) GMINA KIELCE: 
- start gry: teren Klasztoru na Karczówce (tablica Szlaku Archeo-Geologicznego) 

  - meta gry: Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21 
  - przewidywany dystans gry: ok. 7 km 
  - przewidywany czas przejścia gry: ok. 3-4 godziny 
        b)  GMINA CHĘCINY: 

- start gry: Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Niemczówka” 
  - meta gry: parking przy Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej  
  - przewidywany dystans gry: ok. 2,5 km  
  - przewidywany czas przejścia gry: ok. 2-3 godziny 
        c) GMINA MORAWICA: 

- start gry: Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy 
  - meta gry: Zalew Morawica  
  - przewidywany dystans gry: 2,2 km  
  - przewidywany czas przejścia gry: ok. 2-3 godziny 
         d) GMINA NOWINY: 

- start gry: Nowińska Ścieżka Przyrodniczo-Historyczna – tablica nr 1 
  - meta gry:  parking przy Nowińskiej Ścieżce Przyrodniczo-Historycznej – tablica nr 1 
  - przewidywany dystans gry: 3,9 km 
  - przewidywany czas przejścia gry: ok. 2-3 godziny 
          e) GMINA PIEKOSZÓW: 

- start gry: Szkoła w Gałęzicach  
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  - meta gry: Wiata turystyczna przy drodze z Gałęzic w stronę góry Zelejowej 
  - przewidywany dystans gry:  ok. 4 km 
  - przewidywany czas przejścia gry: ok. 2-3 godziny 
 

§ 4  Zasady rozgrywania gier terenowych i warunki uczestnictwa 
 

1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu pn. „QUESTuj z Geoparkiem Świętokrzyskim” 
wyruszają na dowolną trasę gry,  rozwiązując przygotowane przez Organizatorów 
zadania.  

2. Formularz z pytaniami i zadaniami oraz mapki gier udostępnione będą w formie online. 
3. Uczestnicy gier powinni być wyposażeni w telefony typu smartfon z zainstalowaną 

aplikacją do skanowania kodów QR i dostępem do Internetu.  
4. Kody QR  z dostępem materiałów gry ( formularz pytań i zadań, mapki) będą znajdowały 

się: na plakacie wydarzenia, na stronie internetowej i facebooku Geoparku 
Świętokrzyskiego www.geopark.pl w zakładce /Wydarzenia/, stronach internetowych 
gmin wchodzących w skład stowarzyszenia „Geopark Świętokrzyski”/  

5. Zadaniem uczestników poszczególnych gier będzie dotarcie do punktów kontrolnych 
zaznaczonych na mapie i rozwiązanie pytań i zadań w formularzu online.  

6. Wyniki gier terenowych zostaną przesłane na e-maile Uczestników gry,  po sprawdzeniu 
przez Organizatora, do dnia 26.04.2021. Prosimy by w tym celu przejrzeć Skrzynkę 
Odbiorczą lub Spam swojej poczty. 

7.  Organizatorzy nie przewidują nagród za udział w grach terenowych.  
8. Uczestnicy gier, we własnym zakresie, zapewniają sobie prowiant oraz napoje.  
9. Każdy z uczestników Gry bierze w niej udział na własne ryzyko, tym samym ponosi  

odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w mieniu lub zdrowiu               
i życiu innych uczestników gry lub osób postronnych. 

10. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz                  
w przypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy uszczerbku na zdrowiu. 

11. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w grach terenowych tylko pod opieką 
pełnoletniego opiekuna. 

 
§ 6  Ruch drogowy 

 

1. Gry terenowe odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
2. Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach             

w rezerwatach  przyrody i chodnikach a także bezwzględnie przestrzegać wszystkich    
zasad dotyczących ruchu pieszych. 

3. Zatwierdzenie przez Uczestnika/ów formularza zgłoszeniowego online oznacza akceptację 
wszystkich postanowień Regulaminu a także zobowiązuje do jego przestrzegania oraz 
stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż, ochrony środowiska i innych 
przepisów porządkowych. Formularz może wypełnić tylko osoba pełnoletnia. 

4. Zatwierdzenie przez Uczestnika/ów formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne                         
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gmin „Geopark 
Świętokrzyski”, podanych danych osobowych (adresu e-mail) w celu związanym z udziałem 
w grze trenowej  „QUESTuj z Geoparkiem Świętokrzyskim UNESCO”. Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. Uczestnicy biorący udział w grach odpowiadają za swoje bezpieczeństwo: w czasie 
przejazdu na start gry, powrotu do miejsca zamieszkania oraz podczas samej gry.    

6. W przypadku osób niepełnoletnich, za ich bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie. 

http://www.geopark.pl/
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§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy Uczestnik startując w grze i akceptując Regulamin wyraża zgodę na publikację swojego 
wizerunku w relacjach z gry zamieszczonych  w mediach oraz materiałach promocyjnych 
Organizatora.   

2. Uczestnicy gier zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.  
3. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizatorzy nie odpowiadają. 
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez 

Organizatorów. 
5. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.  

 
Dobrego humoru, zwycięstw, niezapomnianych wrażeń, 

dobrej pogody i zabawy życzą Organizatorzy. 
 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO* 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin „Geopark Świętokrzyski”,                          
z siedzibą przy ul. Daleszyckiej 21, 25-202 Kielce, e-mail: biuro@geopark.pl . Administrator informuje, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w grze trenowej  „QUESTuj                           
z Geoparkiem Świętokrzyskim UNESCO” a także w celu publikowania informacji o grze (w tym o 

jej wynikach) oraz w celach statystycznych i sprawozdawczych, 
2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
3) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów, 
4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty,  

z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących 
się z przetwarzaniem danych osobowych, 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

6) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu 
o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na ww. adres e-
mail lub na ww. adres pocztowy,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w grze trenowej  „QUESTuj 
z Geoparkiem Świętokrzyskim”  

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować  
z administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@geopark.pl  lub na ww. adres pocztowy. 

 
* Rozporządzenie 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
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