
Regulamin gry miejskiej 

Godzina „W” 

z wykorzystaniem mobilnej aplikacji ActionTrack 

 

Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem gry miejskiej Godzina „W”… z wykorzystaniem mobilnej aplikacji ActionTrack jest 

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Kielcach, zwana w dalszej części „Organizatorem”. Siedziba Organizatora mieści się w Kielcach al. 

Na Stadion 1, 25-127 Kielce. 

2. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz 

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta. 

3. Celem gry jest:  

 upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego,  

 rozbudzenie zainteresowań historycznych, 

 popularyzacja wiedzy na temat Powstania Warszawskiego,  

 edukacja poprzez aktywną formę nauki.  

 

Warunki uczestnictwa w grze: 

4. Udział w grze jest dobrowolny i bezpłatny.  

5. Gra ma charakter edukacyjny i jest adresowana do Uczestników indywidualnych oraz zespołów (np. 

rodziny z dziećmi). 

6. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 4-osoby, w tym tylko jedna osoba pełnoletnia, która pełni rolę 

opiekuna zespołu.  

7. Liczba Uczestników indywidualnych/zespołów jest nieograniczona. 

8. Każdy Uczestnik, bez względu czy bierze udział indywidualnie, czy w zespole, może wziąć udział w 

grze tylko raz. 

9. Pełnoletni Uczestnik indywidualny gry akceptuje regulamin poprzez zapoznanie się z jego treścią i 

akceptacją na urządzeniu mobilnym. 

10. Jeżeli Uczestnik indywidualny gry jest osobą niepełnoletnią, akceptacji regulaminu na urządzeniu 

mobilnym dokonuje rodzic, bądź opiekun prawny Uczestnika gry. 

11. Opiekun zespołu biorącego udział w grze akceptuje regulamin poprzez zapoznanie siebie i 

Uczestników, nad którymi sprawuje opiekę podczas gry, z jego treścią i akceptacje na urządzeniu 

mobilnym z chwilą rozpoczęcia gry. 

12. Organizator nie zapewnia opieki osób niepełnoletnich, które zdecydują się na udział w grze 

miejskiej. Z uwagi na konieczność poruszania się w przestrzeni i ruchu miejskim niepełnoletni 

Uczestnicy powinny pozostawać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, bądź innej osoby 

pełnoletniej, której powierzono opiekę nad niepełnoletnim w trakcie trwania gry miejskiej. 
13. Uczestnicy indywidualni/zespoły biorące udział w grze, zobowiązani są do przestrzegania 

aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią 

COVID19 oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas odbywania się gry miejskiej.  

14. Organizator oświadcza, że gra miejska Godzina „W” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.  

15. Uczestnik indywidulany/zespół oświadczają, że:  

 zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i w sposób dobrowolny przystępują do gry; 

 akceptują warunki regulaminu, w tym zapoznali się z treścią dotyczącą procedury odbioru 

nagród   

 wyrażają zgodę na opublikowanie w prasie i w mediach społecznościowych oraz na stronach 

internetowych Organizatora relacji z gry miejskiej oraz z uroczystości wręczenia nagród;; 



 wyrażają zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych Organizatora gry. 

 

16. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu (jeden na zespół/Uczestnika 

indywidualnego) z:  

 systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) lub Android (w wersji 3.20.0), 

 uruchomioną funkcją GPS,  

 uruchomioną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore),  

 mobilnym dostępem do Internetu oraz włączoną usługą lokalizacji.  

 

17. Smartfony muszą posiadać sprawny aparat fotograficzny, który to Uczestnik indywidualny/zespół 

wykorzysta w trakcie gry, wykonując zdjęcia zgodnie z treścią polecenia w konkretnych zadaniach.  

18. Organizator zaleca posiadanie baterii przenośnej powerbank. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności wynikające z nieprawidłowego 

działania/uszkodzenia smartfona. 

 

Przebieg gry: 

20. Rozpoczęcie gry nastąpi 30 lipca 2022 r. o godzinie 17:00 poprzez aktywowanie kodu QR. 

21. Kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry, będzie dostępny na drzwiach wejściowych do Centrum 

Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” na ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.  
22. Kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry aktywny będzie w terminie od 30 lipca (od godziny 17:00) 

do 1 sierpnia (do godziny 17:00).   

23. Aby rozpocząć grę należy pobrać bezpłatną aplikację Action Track, a następnie zeskanować kod 

QR, który uruchomi grę. 

24. Uczestnicy po uruchomieniu gry logują się w aplikacji podając imię/nazwę zespołu, a także 

akceptują regulamin gry.  

25. Imię Uczestnika indywidualnego/nazwa zespołu widoczne będą po zakończeniu gry na tablicy 

wyników dostępnej dla Organizatora oraz Uczestników. 

26. Imię i nazwisko Uczestnika indywidualnego/imiona i nazwiska Uczestników zespołu podane w 

dalszej części gry widoczne będą tylko i wyłącznie dla Organizatora. 

27. Podanie imienia i nazwiska Uczestnika indywidualnego/imion i nazwisk Uczestników zespołu jest 

dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze i ewentualne otrzymanie nagród w sytuacji, jeżeli 

Uczestnik indywidulany/zespół uplasuje się w gronie nagrodzonych. 

28. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z dotarciem Uczestników do miejsca startu 

oraz jakichkolwiek innych kosztów związanych z przebiegiem i udziałem w grze miejskiej zgłoszonych 

Uczestników.   

29. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

 

Wygrana i nagrody: 

30. Trzy pierwsze zespoły/Uczestnicy indywidualni, którzy uzyskają najwyższą liczbą punktów, 

otrzymają nagrody rzeczowe. W przypadku tej samej liczny punktów, nagrodę otrzyma zespół/ 

Uczestnik indywidualny, który ukończył grę w najkrótszym czasie. 

31. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną wyłonieni po zakończeniu czasu gry, która upływa 1 sierpnia o 

godzinie 17:00. 

32. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 sierpnia 2022r. na Skwerze Harcerskim 

Szarych Szeregów w Kielcach po zakończeniu uroczystości upamiętniających 78. rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego, które rozpoczną się o godzinie 17:00.    



33. W sytuacji, kiedy Uczestnik indywidualny/zespół znajdzie się w gronie nagrodzonych – jego imię i 

nazwisko zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl oraz Facebook 

https://www.facebook.com/ipn.kielce/ tylko wtedy, gdy Organizator uzyska pisemną zgodę (załącznik 

nr 1 dla Uczestników niepełnoletnich, załącznik nr 2 dla Uczestników pełnoletnich, której formularz 

będzie dostępny u pracownika Organizatora podczas uroczystości w dniu 1 sierpnia oraz na stronie 

internetowej Organizatora. 

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników gry. 

35. Jeżeli nagrodzeni Uczestnicy nie będą uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród w dniu 1 

sierpnia, odebranie nagrody będzie możliwe w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, po 

wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie pod numerem: 696 826 381.     

 

Postanowienia końcowe:  

39. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zespołu/Uczestnika 

indywidualnego w tym wydarzeniu.  

40. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatora. 

41. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry z ważnych 

przyczyn. 

42. Dane osobowe Uczestników gry są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek.  

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji 

ActionTrack. 

45. Koordynatorem gry miejskiej z ramienia Organizatora jest: Ilona Religa-Gola, tel.: 663 680 269;  

e-mail: ilona.religa@ipn.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        załącznik nr 1 do regulaminu  

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu gry miejskiej Godzina „W”…… 

z wykorzystaniem mobilnej aplikacji ActionTrack, organizowanej przez Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą pod adresem: ul. 

Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa – Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach, al. Na Stadion 1, 25-127 

Kielce oraz akceptuję jego treść. 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

 opublikowanie wizerunku dziecka w celu zamieszczenia relacji z gry miejskiej – na stronie 

internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/;  

 

 zamieszczenie imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka z uroczystości wręczenia nagród – jako 

osoby nagrodzonej w grze miejskiej Godzina „W” – na stronie internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ 

oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/; 

 

 umieszczenie danych adresowych w bazie danych Organizatora gry. 

 

 

 

…………………………………………….                                  

…………………………………………………………………………… 

(Miejscowość, data)                                                               (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Pozyskane dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu: 

a) udziału w grze miejskiej Godzina „W”…...; 

b) publikacji wizerunku dziecka w związku z zamieszczeniem relacji z gry miejskiej – na stronie 

internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/;  

c) publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka z uroczystości wręczenia nagród – jako 

osoby nagrodzonej w grze miejskiej Godzina „W” – na stronie internetowej: 

https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/; 

d) umieszczenia danych adresowych w bazie danych Organizatora gry. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. a  (wyrażona przez Panią/Pana zgoda) i 

art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),  

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, dalej: RODO. 

3. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

https://www.facebook.com/ipn.kielce/
https://www.facebook.com/ipn.kielce/


ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia gry, do momentu 

zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w 

mediach społecznościowych organizatora, oraz do momentu wycofania zgody, a następnie 

przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w Instytucie Rzeczowym 

Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych 

osobowych, których przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 do regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu gry miejskiej Godzina „W”…… 

z wykorzystaniem mobilnej aplikacji ActionTrack, organizowanej przez Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą pod adresem: ul. 

Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa – Delegatura IPN-KŚZpNP w Kielcach, al. Na Stadion 1, 25-127 

Kielce oraz akceptuję jego treść. 

 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

 opublikowanie mojego wizerunku w celu zamieszczenia relacji z gry miejskiej – na stronie 

internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/;  

 

 zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku z uroczystości wręczenia nagród – jako 

osoby nagrodzonej w grze miejskiej Godzina „W” – na stronie internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ 

oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/; 

 

 umieszczenie moich danych adresowych w bazie danych Organizatora gry. 

 

 

 

…………………………………………….                                  

…………………………………………………………………………… 

           (Miejscowość, data)                                                               (Czytelny podpis uczestnika) 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) udziału w grze miejskiej Godzina „W”…..; 

b) publikacji wizerunku w związku z zamieszczeniem relacji z gry miejskiej – na stronie 

internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/;  

c) publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku z uroczystości wręczenia nagród – jako osoby 

nagrodzonej w grze miejskiej Godzina „W” – na stronie internetowej: https://krakow.ipn.gov.pl/ 

oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/; 

d) umieszczenia danych adresowych w bazie danych Organizatora gry. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. a  (wyrażona przez Panią/Pana zgoda) i 

art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),  

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, dalej: RODO. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza 

Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

https://www.facebook.com/ipn.kielce/
https://www.facebook.com/ipn.kielce/


zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia gry, do momentu 

zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w 

mediach społecznościowych organizatora, oraz do momentu wycofania zgody, a następnie 

przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w Instytucie Rzeczowym 

Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych 

osobowych, których przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


