Miejska Gra Terenowa
W poszukiwaniu Futuronautów
Organizatorem gry jest Muzeum Inżynierii Miejskiej,
ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Witajcie, Nasi Funkcjonariusze MiM! Rozpoczynacie przygodę w
której zmierzycie się ze swoją wiedzą, intuicją, a także z zadaniami
przygotowanymi specjalnie dla Was. Przeczytajcie uważnie poniższe
zasady, zabierzcie je ze sobą. Karty Gry i wszystkie materiały pomogą
wam dotrzeć do poszczególnych punktów gry. Wykonujcie i
rozszyfrowujcie zagadki. Wszystkie materiały i mapę miejcie pod
ręką, żeby móc do nich w każdej chwili zerknąć.
Zasady Fair Play i bezpieczeństwa uczestników gry miejskiej
1. P
 amiętajcie, że stanowicie zespół – po mieście możecie poruszać się wyłącznie
pieszo. Ponadto żaden z zawodników nie może odłączać się od swojej grupy.
Dopiero po wykonaniu zadania w Ogrodzie Doświadczeń możecie skorzystać z
komunikacji miejskiej.
2. Zadanie wykonujecie tak długo, aż
którym Wam je przekazano.

zostanie ukończone i w tym miejscu, w

3. P
 oruszacie się po mieście w normalnym ruchu miejskim. Zachowajcie ostrożność i
wszelkie zasady bezpiecznego przemieszczania się w mieście.
4. P
 amiętajcie o tym, by zachowywać się kulturalnie i uprzejmie w miejscach, do
których traﬁcie.
Życzymy Wam przyjemnej wycieczki i satysfakcji z rozwiązywania zadań!!!

Regulamin Miejskiej Gry Terenowej
W poszukiwaniu Futuronautów
Organizatorem miejskiej gry terenowej pt. “W poszukiwaniu Futuronautów” jest
Muzeum Inżynierii Miejskiej,
ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
Osobą koordynującą przebieg miejskiej gry terenowej jest Katarzyna Zielińska,
Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Muzeum Inżynierii Miejskiej

Regulamin określa zasady udziału w miejskiej grze terenowej
“W poszukiwaniu Futuronautów”
organizowanej przez Muzeum Inżynierii Miejskiej

1. Udział w grze jest możliwy wyłącznie po dokonaniu rezerwacji (telefonicznej lub
mailowej). Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00-16:00. Zadzwoń do nas : +48 12 428 66 00 wew. 11 lub wyślij e-mail:
rezerwacja[at]mim.krakow.pl
Po zapoznaniu się ze scenariuszem i regulaminem gry oraz zobowiązaniu do
stosowania jego postanowień i podpisaniem regulamnów możliwy będzie start w
grze.
2. Gra rozpoczyna się o godz. 12:00 na terenie dziedzińca Muzeum Inżynierii
Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie. Zespół pracowników i
Edukatorów Muzeum przygotuje potrzebne informacje do rozpoczęcia gry. Każdy
zespół otrzyma teczkę z potrzebnymi informacjami.
3. W wybranych punktach, do których dotrze zespół, będzie stał łącznik. Jego
zadaniem jest udzielanie wskazówek potrzebnych do rozwiązania pytań. Osoba
taka będzie specjalnie oznaczona (specjalne znaki i symbole Futuronautów).
4. Organizatorzy zakładają, że Uczestnicy dotrą do wszystkich punktów. Zespół
musi podążać trasą marszu w ustalonej przez Organizatora kolejności
wykonywanych zadań.
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5. Zespoły muszą pojawić się w Muzeum Inżynierii Miejskiej tutaj wykonują na
terenie wystawy czasowej Futuronauci ostatnie zadanie, wówczas gra dobiega
końca. Każdy z zespołów oddaje kartę odpowiedzi do ich weryfikacji.
6. W razie jakichkolwiek pytań do dyspozycji Uczestników będą na trasie osoby
koordynujące przebieg gry (pracownicy i Edukatorzy Muzeum). W nagłych
przypadkach prosimy kontaktować się z Katarzyną Zielińską (mail:
katarzyna.zielinska@mim.krakow.pl lub 515 411 413).
7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zdarzenia mogące wystąpić na
trasie. Trasa była sprawdzona na dwa dni przed grą tj. w 08.09.2020 r.
Organizatorzy przewidują iż czas trwania gry wyniesie około 5 godzin.
8. Podczas gry osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką rodziców lub prawnych
opiekunów. Edukatorzy i pracownicy Muzeum realizujący grę nie ponoszą
odpowiedzialności cywilno-prawnej za uczestników.
9. Uczestnicy gry terenowej i ich opiekunowie powinni dostosować swój ubiór i
obuwie do charakte- rystyki terenu, podłoża.
10. Organizator dokłada wszelkich starań, żeby zachować bezpieczeństwo
uczestników podczas gry.
11. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia umoliwia
uczestnictwo w grze.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością uczestników
przedmioty pozosta- wione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzję o odbyciu się
gry terenowej podejmuje organizator niezwłocznie informując osoby, które zgłosiły
swój udział.
14. W przypadku ryzyka wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych,
organizator zastrzega sobie prawo całkowitego odwołania gry lub przesunięcia
terminu jej realizacji, lub zaproponowania alternatywnych form zabawy.
15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub
dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę ich opiekunów prawnych.
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16. Przy obsłudze grup osób niepełnoletnich organizator wymaga ze strony
Zamawiającego minimum jednego opiekuna na 4 uczestników niepełnoletnich.
Organizator zapewnia miejsca bezpłatne dla 1 opiekuna na 4 uczestników.
17. W przypadku osób/grup wymagających szczególnej opieki ( niepełnosprawności
itp.) zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym organizatora na minimum
3 dni przed planowaną grą.
18. Nie można przystąpić do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzającyh.
19. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może
być powodem do wykluczenia uczestnika z gry.
20. Rezerwacja i uczestnictwo w grze, jest jednoznaczne z akceptacją powyższych
warunków.
21. Muzeum Inżynierii Miejskiej informuje, że na terenie obiektu może być utrwalany
wizerunek uczestnika i opiekunów w formie materiału foto – filmowego w celu
nieodpłatnego wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem
uczestników i ich opiekunów. Wykorzystywanie zapisów materiału foto- filmowego
z uwzględnieniem praw autorskich właściciela wizerunku wynikających z Ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć,
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską
oraz techniką cyfrową,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek
utrwalono,
d) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach
społecznościowych Muzeum.
22. Ochrona danych osobowych (informacja):
1) Administratorem danych jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), ul.
św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
e-mail: iod@mimk.com.pl
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listownie na adres: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
3) Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, telefonu, wieku uczestnika
zajęć adresu e-mail oraz materiału foto-filmowego zbierane są przez Muzeum w
celu ich przetwarzania dla realizacji usługi oraz w celach promocyjnych działalności
statutowej Muzeum, dla potrzeb archiwalnych Muzeum zgodnie ze Statutem
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie z dnia 26 września 2018r. nadanego
Uchwałą nr CXI/2920/18 Rady Miasta Krakowa, działającego zgodnie z prawem
wynikającym z Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 194.) oraz Ustawy z dnia
21 listopada 1996r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 917).
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
osoby upoważnione przez Administratora danych;
podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności,
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi
przez 6 lat wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, a w zakresie monitoringu przez
okres 30 dni.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD);
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
23. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
szczegółowe informacje o zajęciach ogłoszone na stronie internetowej Muzeum oraz
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Regulamin Zwiedzania Wystaw i Regulamin Sprzedaży Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie.
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