
Włocławek, 12 lipca 2021 r.

Regulamin gry miejskiej ®LemOn

1. Organizatorem Gry jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włocławku
            i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.

2. Gra jest częścią pikniku rodzinnego - Kosmiczne Stulecie. 
Gra toczy się w dniu 7 sierpnia 2021 r. 

3. Uczestnikiem Gry może być młodzież w wieku 12-16 lat. 
4. Celem gry jest propagowanie twórczości Stanisława Lema, obchodów roku Lema, 

działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włocławku oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Copyright © by Tomasz 
Lem. Nazwisko ®LEM jest zastrzeżonym prawnie słownym znakiem towarowym.

5. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest dostarczenie zgłoszenia:
a. na adres e – mail: filia2@biblioteka.wloclawek.pl, 
b. lub złożenie osobiście na adres:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 
Pl. Staszica 1,
87 – 800 Włocławek 
z dopiskiem: gra miejska „LemOn”)

c. Uczestnik musi posiadać telefon (smartfon ) z zainstalowaną aplikacją do czytania 
kodów QR

6. Termin składania zgłoszeń: do 31 lipca 2021 r. 
7. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a. Zgodę na przetwarzanie danych  (zał. nr 2 niniejszego Regulaminu)
b. Zgodę na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 3 niniejszego Regulaminu)
c. Zgodę rodzica na udział w grze (zał. nr 4 niniejszego Regulaminu)

8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Grze za zgodą osób dorosłych.
9. W przypadku udziału osoby niepełnoletniej zgłoszenie wypełnia pełnoletni opiekun 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Grze rozstrzyga organizator.
11. Zadaniem uczestnika Gry jest uratowanie członków załogi rozbitego statku Kondor oraz 

zdobycie wszystkich 4 części zębatki i paliwa do rozbudowy krążownika Niezwyciężony 
aby zabrać rozbitków ze sobą.

12. Na początku gry, w punkcie rejestracji uczestnik musi na otrzymanej plakietce podać swój 
nick w Grze. Tam otrzyma mapkę – zdrapkę z zaznaczonymi punktami Gry, informującymi 
gdzie znajdują się kody QR, które gracz musi odczytać za pomocą aplikacji do czytania 
kodów QR i rozwiązać ukryte w nich zadania. Gracz musi zdrapać zakryte farbą pola, aby 
odkryć punkty gry. Punkty na mapce będą ponumerowane od 1 do 7. Gracz musi 
wykonywać zadania według kolejności zaznaczonej  na otrzymanej mapce. 

13. Zadania są punktowane. Zdobyte przez gracza punkty będą zapisywane przez organizatora. 
Za każde prawidłowo wykonane zadanie uczestnik gry zdobywa punkty. Dodatkowo
w 4 punktach gry, gdzie znajdować się będą członkowie zaginionego krążownika Kondor
po wykonaniu zadania gracz otrzyma od nich część zębatki i część hasła potrzebnego
do zdobycia paliwa. Gra kończy się w punkcie rejestracji po zdobyciu przez gracza 4 części 
zębatki i 4 wyrazów hasła. W punkcie rejestracji gracz musi złożyć zębatkę w całość i podać
4 wyrazowe hasło aby otrzymać paliwo. W tym momencie gracz kończy grę, zapisany 
zostaje jego czas i podliczane  zdobyte przez niego punkty w Grze.

14. Gra rozpoczyna się gdy zabrzmi sygnał alarmowy i odliczanie od 10 do 1.
15. Punkty z kodami QR znajdują się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Z. Arentowicza we Włocławku przy Pl. Staszica 1 i terenie przyległym.
16. Dla pierwszych trzech graczy z największą ilością zdobytych punktów w grze 

mailto:filia2@biblioteka.wloclawek.pl


przewidziane są  atrakcyjne nagrody. W przypadku takiej samej ilości punktów u kilku
uczestników o wygranej decyduje czas ukończenia rozgrywki.

17. Uczestnicy mają 60 minut na wykonanie wszystkich zadań.
18. Uczestnik Gry składając zgłoszenie, zgadza się na: 

a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Gry, co 
potwierdza wyrażając zgodę, której treść stanowi zał. nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.

b) bezterminową publikację zdjęć i filmików umieszczonych na  fb Stowarzyszenia 
i biblioteki oraz imienia i nazwiska: na stronie www biblioteki oraz mediach 
społecznościowych Stowarzyszenia i biblioteki (instagram, facebook) oraz w 
mediach w celu informacyjnym i promocji Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Oddział we Włocławku i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. 
Arentowicza we Włocławku oraz Fundacji ANWIL, co potwierdza wyrażając 
zgodę, której treść stanowi zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu.

23. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).


