
 

§ 1 

Organizatorzy 

1. Organizatorem gry miejskiej „Misja Janiny” jest Fundacja Łódzki Szlak Kobiet, ul. 

Mikołaja Kopernika 68/45, Łódź 90-553, e-mail: kontakt@lodzkiszlakkobiet.pl   

2. Gra organizowana jest w ramach projektu „Łodzianki mają moc”, który jest 

realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

finansowanego z Funduszy EOG. 

3. Udział w grze oraz towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny  

i dostępny dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń wiekowych (patrz: 

§ 4. Warunki uczestnictwa).  

4. Sporządzony przez organizatora Regulamin dostępny jest we wszystkich 

punktach gry oraz na stronie www.misjajaniny.pl. 

5. Administratorem zebranych danych osobowych osób biorących udział w grze 

jest Organizator. 

6. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w grze, będąca Załącznikiem do 

niniejszego Regulaminu, stanowi wypełnienie ciążącego na Administratorze 

obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 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).  

 

§ 2 

Miejsce i czas gry 

1. Gra odbywa się na terenie miasta Łódź i trwa nieprzerwanie od 5 lipca do 31 

sierpnia 2021 roku. Uczestnicy mogą rozpocząć grę w dowolnym czasie, nie wolno 

im jednak zakończyć gry później niż 31 sierpnia.  

mailto:kontakt@lodzkiszlakkobiet.pl
http://www.misjajaniny.pl/


2. Wydarzenia towarzyszące grze to spacery miejskie i warsztaty, które stanowią 

integralną część przedsięwzięcia. Ich terminy są podane w Karcie gry oraz na 

stronie www.misjajaniny.pl. Zostaną również podane na profilu Organizatora na 

Facebooku.  

3. Oficjalne zakończenie gry i wręczenie nagród zaplanowane jest na wrzesień 2021 

roku. Organizator skontaktuje się z osobami, które ukończyły grę i oddały do 31 

sierpnia 2021 roku prawidłowo i czytelnie wypełnioną Kartę gry w Bibliotece 

Gdańska.  

 

§ 3 

Cel gry 

Celem gry jest poszerzenie wiedzy na temat historii kobiet w Łodzi i przełamanie 

stereotypu kobiet jako nieaktywnych i „nieobecnych” w historii.  

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. W grze może wziąć udział każda osoba fizyczna zainteresowana projektem, 

zarówno pełnoletnia, jaki niepełnoletnia. UWAGA! Osoby niepełnoletnie (do 18. 

roku życia) mogą zostać uczestnikami/uczestniczkami gry wyłącznie po 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

- pod opieką osoby pełnoletniej nieograniczonej w zdolności do czynności 

prawnych i uprawnionej do opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem,  

- uczestniczyć samodzielnie, wyłącznie za zgodą rodziców lub innych 

opiekunów prawnych.  

2. Uczestnicy i uczestniczki mogą startować w grze indywidualnie lub drużynowo 

(zespoły 2-3 osobowe). Osoba grająca indywidualnie wpisuje swoje dane 

kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon) na Karcie gry. Drużyny 

natomiast wybierają kapitana/kapitankę i tylko on/ona wpisuje dwoje dane. To 

kapitan/kapitanka będzie osobą, która odbierze ewentualną nagrodę dla całego 

zespołu, nie zaś każdy z członków/członkiń drużyny osobno. Dotyczy to również 

nagród niepodzielnych.  

3. Organizator w czasie trwania gry i wydarzeń towarzyszących grze nie 

zapewnia uczestnikom i uczestniczkom ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków ani pomocy medycznej. Nie zapewniamy również 

opieki nad osobami niepełnoletnimi zarówno w trakcie wykonywania zadań  
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w punktach, jak i podczas przemieszczania się między nimi i w trakcie wydarzeń 

towarzyszących. Prosimy o zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas 

przemieszczania się między punktami gry w ruchu ulicznym!  

 

§ 5 

Przebieg gry 

1. Część fabularna gry oparta jest na podążaniu tropem tajemniczej Janiny, której 

tożsamość osoby uczestniczące w grze poznają w zadaniu finałowym. 

2. Gra rozpoczyna się 5 lipca i trwa do 31 sierpnia 2021 roku. Można przystąpić do niej 

w dowolnym momencie, ale trzeba ją ukończyć do 31 sierpnia.  

3. Udział w grze rozpoczynamy od pobrania broszury z Kartą gry, dostępnej w 10 

punktach na terenie Łodzi. Wykaz punktów dostępny jest na stronie projektu 

www.misjajaniny.pl w zakładce „Punkty w grze”.  

4. Po pobraniu Karty gry należy wpisać na niej imię i nazwisko 

uczestnika/uczestniczki gry oraz aktualny adres e-mail (opcjonalnie telefon).  

W wypadku drużyny (2-3 osób) swoje dane wpisuje kapitan(-ka) drużyny.  

5. Uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie odwiedzić punkty na terenie miasta 

Łodzi. W każdym z punktów wykonują zadanie, które weryfikuje osoba pracująca  

w punkcie. Za poprawne rozwiązanie uczestnicy i uczestniczki otrzymują jeden 

stempel w Karcie gry.  

6. Punkty można zdobyć także za udział w spacerach miejskich (maksymalnie dwa) 

i warsztatach (maksymalnie jeden). Ich terminy są podane na stronie 

www.misjajaniny.pl.  

7. Punkty w grze można odwiedzać w dowolnej kolejności. Jest jednak jeden 

wyjątek. Ostatnim odwiedzonym punktem musi być Biblioteka Gdańska, do 

której należy się udać po zdobyciu minimum siedmiu stempli (ósmy stempel 

można otrzymać na miejscu po wykonaniu regularnego zadania). Tam należy 

złożyć Kartę gry i wykonać zadanie finałowe. 

8. Nagrodę otrzymują uczestnicy i uczestniczki, którzy zdobędą co najmniej 8 

stempli w Karcie gry, podadzą swoje dane kontaktowe i oddadzą wypełnioną Kartę 

gry w Bibliotece Gdańska do 31 sierpnia 2021 roku włącznie.  

 

§ 6 

Zwycięstwo i nagrody 
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1. Nagroda główna zostanie przyznana za najlepsze wykonanie zadania finałowego. 

O wyborze decyduje jury złożone z członkiń Zarządu Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, 

którego decyzja jest nieodwołalna.   

2. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zdobędą co najmniej 8 stempli, otrzymują 

nagrody o niższej wartości niż nagroda główna.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie gry, 

w tym: do usunięcia uczestnika/uczestniczki, który nie przestrzega zasad 

Regulaminu, wydłużenia lub przerwania gry z ważnych przyczyn oraz odwołania/ 

przełożenia terminu wydarzenia towarzyszącego. Ewentualna zmiana Regulaminu 

zostanie ogłoszona na stronie www.misjajaniny.pl.  

2. Pobranie Karty gry i wpisanie do niej danych osobowych jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac powstałych w wyniku wykonywania 

zadania w punktach gry jako materiału ilustracyjnego do publikacji na stronie 

projektu, profilu Organizatora na Facebooku oraz ze zgodą na ewentualne 

fotografowanie i filmowanie podczas realizacji zadań i w trakcie wydarzeń 

towarzyszących grze.  

3. W kwestiach spornych dotyczących gry, których nie uwzględniono w niniejszym 

Regulaminie, Organizator zastrzega sobie głos decydujący.  

 

Życzymy miłej zabawy! 

  



Załącznik. REGULAMIN RODO  
1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO) 
administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzanie gry miejskiej „Misja Janiny” jest Fundacja Łódzki 
Szlak Kobiet z siedzibą w Łodzi przy ulicy M. Kopernika 68/45, 90-553 Łódź), zwana 
dalej: „Administratorem”.  

2. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z Administratorem mailowo pod adresem: 
kontakt@lodzkiszlakkobiet.pl  

3. Pana / Pani dane osobowe, w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu 
email będą przetwarzane w celu przyznania nagród.  

4. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Łódzki Szlak Kobiet Pana / Pani danych 
osobowych, ma Pan / Pani prawo, w każdej chwili do:  

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania 
przez Administratora danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, z zastrzeżeniem, że 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność tego przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Pani/Pana zgody przed datą jej wycofania;  

b) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych oraz otrzymania kopii tych 
danych, a także do ich sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia,  

c) żądania usunięcia Pani/Pana danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 
RODO, jeżeli uważa Pani/Pan, że Administrator nie ma podstaw do tego, aby 
Pani/Pana dane przetwarzać;  

d) ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO – w zakresie, 
w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;  

e) przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO.  

5. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, 
zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, 
Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że 
będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla 
Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Pana/Pani interesów, praw i wolności.  

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem.  

7. Podanie przez Pani/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 
niezbędne do udziału w grze miejskiej „Misja Janiny” i otrzymania nagrody. 
Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak 
możliwości wzięcia udziału w Grze.  

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie sponsorowi projektu  
w celu jego prawidłowego rozliczenia.  

10. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby umożliwić 
nam kontakt z Państwem i dokonać rozliczenia projektu, w ramach którego odbywa 
się gra miejska. 

11. Po upływie obowiązkowych okresów przetwarzania Pana/Pani dane zostaną 
niezwłocznie usunięte. 
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