
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ESCAPE ROOM 

w dniach 6 – 7 czerwca 2018 r. 

Organizatorem gry, polegającej na rozwiązaniu szeregu zagadek w specjalnie przygotowanym pokoju 

jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego z siedzibą w Wąbrzeźnie 

przy ul. Matejki 11 B.  

 

1. Zabawa przeznaczona jest dla młodzieży od 14 roku życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane 

są dostarczyć do organizatora zgodę na udział w grze, podpisaną przez rodzica lub opiekuna 

prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Każda drużyna powinna składać się z 4  osób.  

3. Zgłoszenia drużyny może dokonać jej przedstawiciel – osobiście w bibliotece – do dnia  

5 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. W celu zarejestrowania się należy podać swoje imię, 

nazwisko, nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska członków grupy. 

4. Zabawa będzie przebiegać  7 czerwca od godz. 9.00 do 14.30 (początek o pełnych godzinach). 

5. Zadaniem Uczestników jest rozwiązanie wszystkich zagadek, odgadniecie końcowego hasła  

i przekazanie go pracownikom biblioteki. 

6. Czas na wyjście został określony na 30 min. W przypadku, gdyby Uczestnicy przebywający  

w Escape Room nie wyszli z niego po upływie tego czasu, Escape Room zostanie otwarty,  

a Uczestnicy w nim przebywający muszą go opuścić. 

7. Zarejestrowani uczestnicy zabawy otrzymają informacje o godzinie wejścia do Escape Room. 

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2018 r. na Placu Jana Pawła II. 

Postanowienia końcowe  

 Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: 

 www.biblioteka.wabrzezno.com, www.wabrzezno.com   

 Udział w grze jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych (imienia i nazwiska) na potrzeby organizacji gry. 

 Udział w Grze jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na umieszczenie  

i prezentowanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika na zdjęciach i w materiałach 

multimedialnych   w   formie   relacji   z   Gry,   wykonanych   podczas   realizacji   Gry   oraz 

opublikowanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Gry na 

stronach internetowych Organizatora, Facebooku i w lokalnej prasie.  

 

 

http://www.biblioteka.wabrzezno.com/
http://www.wabrzezno.com/


Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W GRZE 

ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI. Gdzie jest Marszałek??? 

 

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  ................................................................  (imię  i nazwisko)  

w  grze Historyczny  escape  room  „ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI. Gdzie jest Marszałek???” 

organizowanej  przez  Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Witalisa Szlachcikowskiego  

w Wąbrzeźnie. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem gry i wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych  mojego  dziecka  (imienia  i  nazwiska)  na  potrzeby organizacji 

gry. Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka 

na zdjęciach i w materiałach multimedialnych w formie relacji z gry, wykonanych podczas  realizacji  

gry  oraz  opublikowanie  przez  Organizatora  wizerunku  mojego  dziecka utrwalonego podczas gry na 

stronach internetowych Organizatora, Facebooku i w lokalnej prasie. 

 

....................................................................................  

     (czytelnie imię i nazwisko, data) 


