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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu 
 

GRA MIEJSKA „Zaginione królestwo Molikolandii” 
 
 
 

REGULAMIN 
 
 
 
 

§ 1. ORGANIZATOR GRY 
 

1. Organizatorem Gry Miejskiej „Zaginione królestwo Molikolandii” (zwanej dalej Grą), jest 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu (zwana dalej Organizatorem lub 
PBW) z siedzibą przy ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz. 

2. Osoby obsługujące Grę, zwane dalej Agentami-Molikami (będą posiadały identyfikator             
z napisem AGENT- MOLIK), są przedstawicielami Organizatora odpowiedzialnymi                    
za przebieg Gry, przyjmowanie Kart Gry, liczenie Punktów. 

 
 

§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE 
 
1. Uczestnikami Gry mogą  być rodziny z dziećmi, zwani dalej „Graczami” oraz „Drużyną”.  
2. Gracz powinien być w ogólnym dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 
3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom. 
4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy 
niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia 
społecznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez Graczy 
podczas lub w związku z udziałem w Grze. 

5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na: 
a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry; 
b)  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 r.  

c) opublikowanie na stronie internetowej oraz na profilu Organizatora na portalu 
Facebook wizerunku uczestnika. 
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§ 3. WARUNKI I ZASADY GRY 
 
I. WARUNKI GRY 

1. Gra odbędzie się w sobotę 16 września 2017 r. w Nowym Sączu w godz. 10.00 -13.00. 
2. Gra zaczyna się i kończy w siedzibie Organizatora.  
3. Warunkiem udziału w Grze jest posiadanie Pakietu Gracza z unikalnym kolorem. 
4. Warunkiem otrzymania Karty Gry jest rejestracja telefoniczna pod numerem  

18 440 73 72 lub osobista w PBW w godzinach pracy biblioteki. Rejestracja trwa  
od 1września do 15 września 2017 r. lub do wyczerpania Pakietów Gracza. 

5. Liczba Graczy jest ograniczona do 7 Drużyn. 
6. Każda Drużyna, po zarejestrowaniu otrzyma Pakiet Gracza: 

a) Kartę Gry; 
b) zwój na wpisanie składników eliksiru 
c) kolorowy identyfikator – do oznaczenia drużyny; 
d) plan miasta; 
e) pierwszą wskazówkę; 
f) pięć dukaty, 
g) sakiewka na dukaty. 

7. Każdy Pakiet Gracza zostanie oznaczony kolorem przypisanym do konkretnej Drużyny.  
8. Pakiet Gracza będzie wydawany w dniu odbywania się Gry, 16 września 2017 r.             

o godzinie 10.00 tylko zarejestrowanym Graczom w siedzibie Organizatora. 
9. W przypadku niezgłoszenia się zarejestrowanej Drużyny po odbiór Karty Gry  

w oznaczonym terminie, Pakiet Gracza o godz. 11.01 wróci do puli i zostanie wydany 
po uprzedniej rejestracji Drużynie, która nie dokonała wcześniejszej rejestracji  
w przewidzianym terminie, a mimo to chciałby wziąć udział w Grze i stawiła się  
w  siedzibie Organizatora. 

10. Gra rozpocznie się po wydaniu Pakietu Gracza wszystkim zarejestrowanym Drużyną 
 i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatora rozpoczęcia Gry. 
Ogłoszenie rozpoczęcia Gry nastąpi w budynku PBW. 

11. Organizator nie określa sposobu przemieszczania się Graczy w trakcie Gry. To, czy 
Drużyna pokona trasę Gry pieszo, czy przy użyciu dogodnych dla siebie środków 
lokomocji, nie wpłynie na ocenę wykonywanych przez niego zadań. 
 

II. ZASADY GRY 
1. Warunkiem poprawnego zakończenia Gry jest: 

a) odnalezienie 5 miejsc wymienionych w Pakiecie Gracza, zaznaczonych na mapie; 
b) odnalezienie tajnego Agenta; 
c) rozwiązanie  zadań zawartych w Karcie Gry lub danych przez tajnego Agenta. 

2. Kartę  Gry należy dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej o godz. 13.00 w dniu 
16 września 2017 r.  

3. Zwycięzcą jest każda drużyna która ukończy grę. Na wszystkich uczestników, którzy 
dotrą do mety czekają nagrody. 

4. Decyzja Organizatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna. 
5. Gracz zostanie zdyskwalifikowany, a tym samym utraci możliwość zdobycia jednej  

z nagród w następujących przypadkach: 
a) Karta Gry zostanie dostarczona do PBW po godz. 13.30 dnia 16 września 2017 r.; 
b) Gracz nie dostarczy Karty Gry; 
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c) Gracz dostarczy Kartę Gry z innym kolorem, niż ten, który został przypisany do jego 
nazwiska w chwili wydawania Karty Gry; 

d) Gracz zgubi Kartę Gry; 
e)  Karta Gry ulegnie zniszczeniu na tyle poważnemu, że wykluczy to możliwość jej 

odczytania; 
f)  gdy zajdzie podejrzenie, że Karta Gry (cała lub jej części) nie jest oryginalna (została 

skopiowana lub podrobiona inną metodą); 
g) Gracz naruszy Regulamin, złamie zasady fair play, utrudni Grę innym Graczom. 

6. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Gracza jest ostateczna. 
 
 
 
 

§ 4. NAGRODY 
 

1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 16 września 2017 r. w siedzibie 
PBW. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia punktów i protokołowania wyników Gry 
czuwać będzie Organizator.  

3. Nagrody otrzyma każda drużyna, która ukończy grę. 
 
 
 
 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Rejestrując się do udziału w Grze, Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora jego danych osobowych w celu organizacji i właściwego przebiegu Gry 
Miejskiej – „Zaginione królestwo Molikolandii” (zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 2016 poz. 922). 

2. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu, ul. Narutowicza 2  oraz na stronie 
internetowej www.pbwnowysacz.pl. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, 
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do 
Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
 


