
 

 

Regulamin gry muzealnej „W poszukiwaniu zaginionego motaka” 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg gry pn. „W poszukiwaniu zaginionego motaka”, 

zwanej dalej Grą.  

2. Organizatorem Gry jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które jest miejską instytucją 

kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Łódź pod numerem RIK 

/25/94  

3. Celem gry jest upowszechnienie wiedzy na temat historii rodziny Geyerów wśród mieszkańców 

miasta Łodzi.  

4. Gra odbędzie się w dniu 6 stycznia 2018 r., w godzinach 12.30 – 16.30 i odbędzie się w trzech turach.  

5. Przewidziane jest przeprowadzenie trzech tur Gry, w godzinach: 

a. 12.30-13.30 

b. 14.00-15.00 

c. 15.30-16.30. 

 

 

ROZDZIAŁ II  

UCZESTNICY GRY 

1. W Grze mogą brać udział osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, lub dzieci w wieku powyżej 10 lat 

pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Uczestnikami Gry są dwuosobowe zespoły. 

3. W każdej z trzech tur Gry przewidziany jest udział siedmiu zespołów.  

4. Udział w Grze jest całkowicie dobrowolny. 

5. Aby wziąć udział w Grze, należy przesłać zgłoszenie na adres: urodzinygeyera@cmwl.pl, w treści 

wiadomości wpisując imiona i nazwiska osób, numer telefonu, nazwę zespołu oraz turę Gry. 

6. Maksymalną liczbę uczestników Gry określa organizator i wynosi ona 42 osoby. 

7. O przystąpieniu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Poprzez przystąpienie do Gry uczestnik wyraża zgodę, aby wyniki (treści) wykonanych przez niego 

zadań zostały podane przez Organizatora do publicznej wiadomości, jak również wyraża zgodę na 

przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych (imienia i nazwiska), a także 

rozpowszechnianie jego wizerunku w kanałach komunikacyjnych wykorzystywanych przez 

Organizatora w celach promocyjnych.  

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ III  

PRZEBIEG GRY 

1. Uczestnicy w chwili rozpoczęcia Gry otrzymają identyfikatory z nazwą swojego zespołu, karty zadań 

oraz mapy.  

2. Kolejność wykonywania zadań jest dobrowolna i nie ma wpływu na wynik.  

3. Uczestnicy po rozwiązaniu zadania zobowiązani są do zapisania jego wyniku na karcie zadań, które 

będą podstawą do rozstrzygnięcia Gry. 

4. Gra rozpoczyna się i kończy w punkcie rejestracji, gdzie rozdawane będą karty zadań oraz mapy  

i gdzie po zakończeniu Gry sprawdzane będą wyniki.  

5. Na wykonanie wszystkich zadań uczestnicy każdej tury mają 1 godzinę. 

6. Podczas wykonywania zadań dozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych. 

7. Za zwycięski zostanie uznany zespół, który wykona wszystkie zadania poprawnie, w czasie 

nieprzekraczającym 1 godziny. 

8. W przypadku gdy wszystkie zadania zostaną wykonane poprawnie przez więcej niż jeden zespół, 

pod uwagę będzie brany najkrótszy czas wykonania zadań.  

9. W przypadku gdy żaden z zespołów nie wykona poprawnie wszystkich zadań, za zwycięski zostanie 

uznany zespół, który wykonał poprawnie największa liczbę zadań w najkrótszym czasie. 

10. Organizator przewiduje wręczenie jednej Nagrody w każdej z tur. 

 

 

ROZDZIAŁ IV  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW GRY 

1. Uczestnicy Gry są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Grze. 

Każdy Uczestnik Gry posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

3. Uczestnicy Gry podczas wykonywania zadań są zobowiązani do korzystania z przejść oraz miejsc 

oznaczonych na mapie Gry oraz oznaczonych zielonymi taśmami. 

4. Uczestnicy Gry są również zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników Centralnego 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.  

 

ROZDZIAŁ V  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej 

Organizatora.  

2. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w punkcie kasowym, w godzinach pracy 

Organizatora.  

3. Wszelkie informacje o Grze zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy, natomiast pełny zakres zasad uczestnictwa w Grze regulowany jest 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 



 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Gry  

z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub 

odwołania Gry bez podawania żadnych przyczyn. 

5. Zmiany, o których mowa w pkt. 4, wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej 

Organizatora.  

 


