Regulamin zabawy „Rodzina na medal” 2016 r.
1.

Zabawa „Rodzina na medal” jest częścią cyklicznej imprezy kulturalnej –
V Wielka Zabawa Rodzinna.

2.

Termin: 4.06.2016 r. (sobota); godz. 13.00 – 16.30.

3.

Miejsce zabawy: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ul. Jordana 18.

4.

Miejsce podsumowania i losowania nagród: Instytucja Kultury Katowice
Miasto Ogrodów, Pl. Sejmu Śląskiego 2

5.

Głównym organizatorem zabawy jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” z siedzibą
w Katowicach, ul. Klimczoka 9.

6.

Współorganizatorzy:








Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach
Miasto Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Miastostrada – wydawca i agencja reklamy
Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach

7.

Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy pragną spędzić wspólnie
czas oraz pogłębić międzypokoleniowe więzy rodzinne.

8.

Drużyna rodzinna powinna składać się z co najmniej jednej osoby w wieku do
18 lat i co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Maksymalna liczba osób
w drużynie – 8.

9.

Celem zabawy jest integracja rodzin poprzez wykonywanie różnorodnych
zadań konkursowych przygotowanych przez różne Instytucje. Za poprawne
wykonanie zadań rodzina otrzymuje od organizatora danego zadania naklejkę.

10.

Dodatkowe naklejki (sprawności) można otrzymać za udział w korowodzie
(1 naklejka), za udział w spotkaniach autorskich (po 3 naklejki za każde
spotkanie). Finaliści Wielkiej Ligi Czytelników, którzy wezmą udział
w zabawie „Rodzina na medal”, otrzymują 3 dodatkowe naklejki.

11.

Otrzymane naklejki należy umieścić na Karcie Sprawności w odpowiedniej
rubryce – obok nazwy wykonanego zadania.

12.

Wypełnione Karty Sprawności należy oddać w punkcie informacyjno –
rejestracyjnym mieszczącym się na parterze budynku do godz. 16.40.

13.

Po uzupełnieniu min. 5 naklejek można odebrać w punkcie informacyjnorejestracyjnym (na parterze) bon na ciepły posiłek (do wyczerpania zapasów).

14.

Rodziny, które oddadzą Kartę Sprawności z minimum 15 różnymi
konkursowymi naklejkami, otrzymają kupon loterii. W trakcie podsumowania
zabawy wezmą one udział w losowaniu nagród.

15.

Rodziny, które oddadzą karty sprawności z minimum 20 konkursowymi

naklejkami otrzymają medale rodzinne (dotyczy pierwszych 100 rodzin)
i dodatkowo biorą udział w losowaniu nagród
16.

Podsumowanie zabawy oraz losowanie nagród odbędzie się w budynku
Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów – w godz. 16.45-18.00.

17.

Do odbioru nagród niezbędne jest okazanie ważnego kuponu konkursowego.

18.

Szczegółowe informacje dotyczące zabawy „Rodzina na medal” można
uzyskać w punkcie informacyjno – rejestracyjnym w dniu imprezy oraz na
stronie internetowej: www.wielka-liga.pl

19.

Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest zgłoszenie rodziny w dniu imprezy
w punkcie informacyjno-rejestracyjnym. Punkt informacyjno-rejestracyjny
czynny jest:

a)
b)

Centrum Informacji Turystycznej – katowicki Rynek, godz. 11.00-12.15 ;
Wydział Teologiczny UŚ w godz. 12.45-16.30 (rejestracja do godz. 15.00).

20.

Zgłoszenie udziału w zabawie „Rodzina na medal” jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacyjnych IV Wielkiej Zabawy Rodzinnej, a także do ewentualnego
wykorzystania wizerunku do celów dokumentacyjno-promocyjnych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn.
zm.). Administratorem otrzymanych danych jest główny organizator.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a także żądanie zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia zgłoszenia udziału w zabawie.

21.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku
nieprzewidzianych w nim okoliczności.

22.

Decyzje organizatora dotyczące przebiegu zabawy „Rodzina na medal” są
ostateczne i nie podlegają jakiejkolwiek procedurze odwoławczej.
ŻYCZYMY MIŁEJ RODZINNEJ ZABAWY!

