ZASADY ORGANIZACYJNE GRY TERENOWEJ „PRZESIĄDŹ SIĘ!” w Poznaniu
z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
1. Gra terenowa pod hasłem „Przesiądź się!” (zwana dalej „grą”), o której mowa
w niniejszym dokumencie, stanowi jedną z akcji prowadzonych w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Poznaniu.
2. Gra odbywa się w dniu 16.09.2017 r.
3. Celem organizacji gry jest:
• zachęcenie kierowców do skorzystania z alternatywnych, ekologicznych środków
przemieszczania się,
• zachęcenie jak największej liczby osób do przyjścia na imprezę zaplanowaną w dniu
17.09.2017 r. na terenie zajezdni tramwajowej Franowo,
• promowanie: wzajemnej życzliwości w relacjach uczestników miejskiej przestrzeni,
ekologii, dbałości o środowisko naturalne, zdrowego trybu życia wynikającego
z korzystania z różnych form przemieszczania się, oszczędności czasu, nerwów
i pieniędzy dzięki korzystaniu z różnych form przemieszczania się,
• edukowanie i informowanie o zasadach korzystania z transportu publicznego ze
szczególnym naciskiem na wzajemną życzliwość w korzystaniu w miejskiej przestrzeni
i transportu publicznego oraz uwrażliwianie na szczególne potrzeby wybranych grup
pasażerów, takich jak: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami
czy rodzice z wózkami,
• edukowanie i informowanie o promocjach biletowych obowiązujących w taryfie
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
4. Gra jest organizowana na terenie miasta Poznania, osiedle Stare Miasto.
5. Organizatorami gry są: Hard & Smart Grupa Reklamowa HANDS (ul. Komornicka 27, 60-101
Poznań, NIP: 778-13-95-987) oraz firma Adventure Warsaw Rafał Patla, dział City Adventure
(ul. Motylkowa 57N, 04-776 Warszawa, NIP: 521-323-59-94).
6. Gra będzie realizowana w godzinach 11:00-15:00 włącznie z wprowadzeniem oraz
podsumowaniem gry.
7. W grze może uczestniczyć każdy mieszkaniec Poznania, który:
a. wyśle swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego
pod adresem: www.przesiadzsie.pl w terminie do dnia: 14.09.2017 r. do godz. 10:00,
b. osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
8. W grze mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.
9. Organizatorzy poinformują uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w grze najpóźniej na
1 dzień przed jej przeprowadzeniem.
10. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i nagrywanie
video, które będzie realizowane w jej trakcie na potrzeby promocyjne Hard & Smart Grupa
Reklamowa HANDS i firmy Adventure Warsaw Rafał Patla, dział City Adventure.
11. O przyjęciu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Gra stanowi współzawodnictwo max. 14 drużyn 3-5-osobowych, grupy zbierają punkty za
wykonywanie poszczególnych zadań. Wygrywa grupa z największą liczbą uzyskanych podczas
gry punktów. Nagrody zostaną wręczone w dniu 17.09.2017 r. na terenie zajezdni tramwajowej
Franowo. Nagrody dla zwycięskiej grupy zapewnia Hard & Smart Grupa Reklamowa HANDS.
13. Nagrodą główną jest 30-dniowy bilet normalny ZTM Poznań na sieć na strefę A dla każdej z
osób wygranej drużyny.
14. W przypadku naruszenia przez uczestnika gry niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play,
utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry
organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika z gry. Decyzja organizatorów w tej kwestii
jest ostateczna.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy lub szkody powstałe podczas uczestnictwa

w grze. Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.
16. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, a także
w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych
przyczyn.
18. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia gry oraz wydania przyznanych nagród,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr
133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia gry zostaną
niezwłocznie usunięte.
19. Zgłaszając udział w grze i biorąc w niej udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
regulaminu i wyraża zgodę na jej treść.

