
REGULAMIN GRY 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Gra jest organizowana pod nazwą „Gra kryptologiczna - Kulturalne Szyfry Kwarantanny” (Gra). 

2. Organizatorem Gry jest Tarnogórskie Centrum Kultury (TCK) z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 7,  

42-600 Tarnowskie Góry. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na profilu Facebook-owym TCK: 

 https://www.facebook.com/tcktg/ w dniach 18.05 - 02.06.2020 r. 

§ 2 

ZASADY GRY I WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE 

1. Uczestnikiem Gry (Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą 

udział w Grze za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

b) nie jest pracownikiem TCK 

c) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej 

2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest stosowanie się do niniejszych zasad: 

a) Uczestnik rozwiązuje zagadki składające się na Grę, a rozwiązania przesyła do TCK; 

b) zagadki (10) umieszczone na planszach są publikowane codziennie od 18 maja 2020 r. (z wyjątkiem sobót i 

niedziel) o godz. 11:00 w poście na Facebooku Tarnogórskiego Centrum Kultury – jedna zagadka jednego dnia. 

Na rozwiązanie zagadki i przesłanie odpowiedzi do TCK Uczestnik ma 24 godziny. Wyjątek stanowią dwie 

zagadki piątkowe. Uczestnik w tym wypadku ma czas na przesłanie odpowiedzi do poniedziałku do godz. 11:00; 

c) Uczestnik rozwiązuje zagadkę i przesyła odpowiedź w wiadomości prywatnej do TCK na Facebooku. Jeżeli 

odpowiedź jest poprawna Uczestnik  otrzymuje od TCK planszę z potwierdzeniem, że odpowiedział poprawnie, 

z ciekawostką oraz ilością punktów jakie otrzymał za wykonanie zadania; 

d) konwersacje prywatne, w których Uczestnik będzie przesyłać odpowiedź będą źródłem weryfikacji 

ostatecznej liczby wszystkich punktów zdobytych w Grze; 

e) po 24 godzinach od opublikowania zagadki, w komentarzu pod postem z daną zagadką pojawi się jej 

rozwiązanie – w formie planszy; 

f) również po 24 godzinach od opublikowania jednej zagadki, w odrębnym poście pojawia się kolejna, następna 

zagadka;  

g) Uczestnik Gry może dołączyć w dowolnym momencie do zabawy, jednakże będzie to skutkowało zdobyciem 

mniejszej ilości punktów w rankingu końcowym; 

https://www.facebook.com/tcktg/


h) zwycięzcami Gry zostają trzej Uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W razie uzyskania 

przez Uczestników Gry tej samej liczby punktów decydować będzie czas odpowiedzi na poszczególne zagadki. 

Pod uwagę będą brane odpowiedzi, które nadeszły wcześniej. 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami w Grze dla trzech zwycięzców będą prezenty ufundowane przez Tarnogórskie Centrum Kultury. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Gry, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na Facebooku (w wiadomości prywatnej i w poście 

podsumowującym Grę na profilu TCK) 2 czerwca 2020 roku. 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości 

prywatnej do TCK na Facebooku w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem 

przepadnięcia prawa do nagrody. 

5. Nagrody będą do odbioru na recepcji Tarnogórskiego Centrum Kultury w terminie wskazanym przez 

Organizatora Gry. 

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Grę 

prowadzoną przez Tarnogórskie Centrum Kultury. 

7. Gra nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim 

związana. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW GRY 

1. Warunkiem udziału w Grze jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 

nazwiska, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Gry i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych 

przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Gry oraz 

w związku z wydaniem nagrody. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Grze. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

związanych z Grą. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tck.net.pl. 

 


