REGULAMIN KROŚNIEŃSKIEJ
WIELKANOCNEJ GRY MIEJSKIEJ
„ALE JAJA!”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem Wielkanocnej Gry Miejskiej „ALE JAJA!” jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie i
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie.
2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Ukrycia szklanych jaj, które znajdować
się będą na terenie miasta Krosna, w obszarze centrum miasta o oznaczonych na mapie granicach
oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
§ 2. Zasady Gry i uczestnicy
1. Krośnieńska Wielkanocna Gra Miejska „ALE JAJA!” trwać będzie w dniach 1 – 8 kwietnia 2017 roku.
2. Gra oficjalnie zakończona zostanie ogłoszeniem wyników 9 kwietnia, na Rynku, o godz. 17.00 W
ramach zakończenia odbędzie się losowanie nagród.
3. Gra ma charakter otwarty.
4. W Grze udział mogą brać pojedynczy gracze i zespoły, w tym również grupy szkolne.
5. Gracze biorą udział w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Informacje o Grze, warunkach i zasadach zostaną opublikowane na stronach internetowych
Organizatorów (www.miastoszkla.pl; www.muzeumrzemiosla.pl), na oficjalnej stronie Miasta Krosna
(www.krosno.pl ), w mediach społecznościowych (FB) oraz w mediach lokalnych.
7. Udział w Grze jest bezpłatny.
8. Zadaniem uczestników Gry jest odnalezienie i sfotografowanie 8, spośród 13 ukrytych, szklanych
jaj i przesłanie zdjęć wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) na adres e-mailowy
alejaja@miastoszkla.pl. W tytule maila należy napisać hasło: „ALE JAJA”.
Po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu zwycięzców zdjęcia zostaną opublikowane na stronie
internetowej wydarzenia (Facebook), na stronach Organizatorów oraz oficjalnej stronie internetowej
Miasta Krosna.
9. Odnalezione szklane jajka uczestnicy Gry pozostawiają na swoim miejscu, tak, by mogli je odnaleźć
i sfotografować inni gracze.
10. Umieszczenie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, itp.
zdjęć znalezionych jaj równać się będzie dyskwalifikacji zamieszczającego zdjęcia uczestnika. W takim
wypadku nastąpi zmiana miejsca ukrycia jaja, o czym wszyscy zostaną poinformowani poprzez
zmianę Karty Pracy i informację na stronach wymienionych w pkt. 6 Regulaminu.
11. Ze stron internetowych Organizatorów, strony wydarzenia na Facebook oraz oficjalnej strony
internetowej Miasta Krosna można pobrać Kartę Pracy (dostępna od 1 kwietnia), zawierającą
odpowiednie instrukcje, objaśnienia i podpowiedzi. Kartę można także otrzymać w Punkcie Informacji

Kulturalno – Turystycznej (Rynek 5) w dniach od pn. do pt. w godz. 9.00-16.00 oraz sob. w godz.
10.00-14.00.
12. Nie ma wyznaczonej trasy poszukiwań. Każdy porusza się samodzielne, w dogodnym dla siebie
tempie i czasie po obszarze wyznaczonym przez Organizatorów.
13. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły graczy i gracze indywidualni poruszają się po mieście na
własną odpowiedzialność. Uwaga - Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym
uczestnicy są zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki
medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
14. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały
czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą
rodzice / opiekunowie prawni i / lub opiekun Zespołu.
15. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Zespół regulaminu Gry, złamania zasad fair play,
bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do
wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
17. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być
naruszone w czasie Gry.
18. Z udziału w grze wykluczeni są pracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.

§ 3. Zakończenie Gry i zwycięzcy
1. Szukanie szklanych jaj zakończone zostaje 8 kwietnia o godzinie 00:00.
2. Zwycięzcami konkursu są wszyscy, którzy odnajdą wskazaną ilość szklanych jaj (8 z 13) i prześlą ich
zdjęcia wraz z objaśnieniem miejsca znalezienia do dnia 8 kwietnia do godz. 00:00 na adres
e-mailowy: alejaja@miastoszkla.pl. W tytule maila należy napisać hasło: „ALE JAJA”.
Wiążąca jest, widniejąca na wiadomości, data i godzina przesłania. Zgłoszenia późniejsze nie będą
brane pod uwagę.
3. Pośród zwycięzców, w dniu 9 kwietnia o godz. 17.00 na Rynku, zostaną rozlosowane nagrody,
ufundowane przez Organizatorów i Urząd Miasta Krosna oraz nagrody od sponsorów Gry.
4. Ilość nagród jest ograniczoną stąd losowy wybór ich laureatów. Każde poprawne zgłoszenie bierze
udział w losowaniu jednej nagrody.
5. Nagrody ufundowali: Muzeum Rzemiosła, Centrum Dziedzictwa Szkła, Urząd Miasta Krosna oraz
sponsorzy.
6. Odbiór nagród w dniu losowania zwycięzców, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników lub w ciągu 8
dni roboczych (tj. do 20 kwietnia włącznie) w Punkcie Informacji Kulturalno – Turystycznej (Rynek 5),
czynne od pn. do pt. w godz. 9.00-16.00 oraz sob. w godz. 10.00-14.00.

7. Aby wziąć udział w loterii należy przy przesłaniu rozwiązania Gry umieścić swoje dane osobowe
(imię, nazwisko, nr tel.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzanie danych osobowych
uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883).
8. Zwycięzcy oraz laureaci loterii oświadczają, akceptując niniejszy regulamin, że udzielają
Organizatorom zgodny na publikowanie swoich wizerunków oraz wykonanych zdjęć na w/wym.
stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych, a także, za
osobną zgodą, imienia i nazwiska uczestnika.
9. Po zakończeniu zabawy, wśród nadesłanych zgłoszeń, zostanie wybranych 10 najciekawszych zdjęć
nadesłanych przez uczestników gry. Będą one umieszczone na profilu Facebook. To, które zdobędzie
największą liczbę „polubień” zostanie zwycięzcą FOTOJAJA, a jego autor otrzyma nagrodę specjalną.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatorów, stronie wydarzenia na
Facebooku oraz oficjalnej stronie Miasta Krosna.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, skrócenia lub przerwania Gry z
ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

