Regulamin Gry terenowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
1. Wydarzenie „Uniwersytecka gra terenowa - Poznaj UE” zwane dalej „Wydarzeniem”
odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. w godzinach 16:00 - 19:00 na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach.
2. Wydarzenie skierowane jest głównie do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy
od października bieżącego roku rozpoczynają swoje studiowanie na Uniwersytecie i ma na
celu zapoznanie ich z budynkami znajdującymi się na terenie kampusu oraz strukturą
działania Uniwersytetu.
3. Wydarzenie jest organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanych w
dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
4. Niepełnoletni uczestnicy są zobligowani do przedłożenia pisemnej zgody rodzica lub
pełnoprawnego opiekuna na udział w Wydarzeniu w dniu wydarzenia do osób
prowadzących rejestrację w budynku A Uniwersytetu, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
5. Rejestracja uczestników odbywać się będzie drogą elektroniczną oraz w dniu wydarzenia
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przy wejściu do budynku A (ul. Bogucicka
3).
6. Rejestracja elektroniczna odbywać się będzie poprzez wypełnienie formularza online
zamieszczonego w wydarzeniu na portalu Facebook. Osoby zarejestrowane do udziału w
wydarzeniu zostaną podzielone przed rozpoczęciem wydarzenia na drużyny, których skład
liczyć będzie od 3 do 5 osób. Drużyny uczestniczyć będą w konkursie o formacie gry
terenowej.
7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest akceptacja Regulaminu Wydarzenia poprzez
popisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem w miejscu rejestracji
uczestników w budynku A Uniwersytetu w dniu wydarzenia. Skład drużyn ustali
Organizator przed rozpoczęciem wydarzenia.
8. Wejście na teren Wydarzenia oznacza akceptację przez uczestnika regulaminów
porządkowych obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

9. Każda z drużyn otrzyma do wykonania określone zadania konkursowe dotyczące
znajomości struktury i funkcjonowania Uniwersytetu.
10. Zadania konkursowe będą oceniane przez Organizatora.
11. Zadania oraz sposób oceny zostaną przekazane uczestnikom w dniu wydarzenia przy
rejestracji.
12. W konkursie zwycięży drużyna, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
13. W przypadku gdy liczba punktów uzyskana przez drużyny będzie taka sama, w celu
wyłonienia zwycięzcy, drużyny z taką samą liczbą punktów, otrzymają do wykonania
dodatkowe zadanie konkursowe
14. Szczegóły dotyczące sposobu wykonywania zadań konkursowych zostaną przekazane
uczestnikom w dniu wydarzenia, po zamknięciu rejestracji uczestników.
15. Zwycięska drużyna otrzyma zestawy gadżetów przekazane przez Organizatora. Wszyscy
uczestnicy wydarzenia otrzymają natomiast symboliczny gadżet.
16. Wszystkie kwestie sporne dotyczące wydarzenia i przeprowadzanego konkursu
rozstrzyga Organizator.
17. Organizator utrwala przebieg Imprezy poprzez wykonywanie zdjęć oraz filmów, celem
dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i Wydarzeń w przyszłych latach,
Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać
utrwalony, a następnie nieodpłatnie wykorzystywany i rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co osoby
biorące udział w Wydarzeniu oraz opiekunowie osób małoletnich uczestniczących w
Wydarzeniu wyrażają zgodę. Przez udział w Wydarzeniu, osoby przebywające na terenie
Wydarzenia wyrażają również zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci
wizerunku i głosu. Z klauzulą ochrony danych osobowych można zapoznać się na stronie:
https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html
18. Organizator może odmówić wstępu przed wejściem lub wyprosić w trakcie Wydarzenia
osobę zakłócającą ład i porządek publiczny.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

