
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „TO SIĘ LICZY” 

 
§ 1. Organizator 

1. Organizatorem gry miejskiej pt. „To się liczy” (zwanej dalej Grą) jest Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia Spółka Akcyjna, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia (zwana dalej 
Organizatorem). 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie 
Portu Gdynia oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej 
przebiegu. 

 
§ 2. Zasady Gry 

1. Gra Miejska pt. „To się liczy” jest udostępniona od 23 września 2021 roku godz. 10:00 
do 31 grudnia 2021 godz. 18:00 i stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej, na 
terenie Portu Gdynia. 

2. Celem Gry jest promocja Portu Gdynia, ciekawych miejsc na terenie portu Gdynia oraz 
zaproszenie na obchody 100-lecia powstania Portu, w ciekawy aktywny sposób. 

3. Udział w Grze jest bezpłatny. 
4. Zadaniem Uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy ośmioma poszczególnymi 

Punktami Kontrolnymi, z użyciem bezpłatnej aplikacji mobilnej lub klasycznej 
papierowej mapy -  aplikacja i mapa są do pobrania ze strony 
www.port.gdynia.pl/tosieliczy 

5. Punkty Kontrolne będą dostępne całodobowo. Na każdym z nich Uczestnik musi 
rozwiązać zagadkę, której odpowiedzią jest liczba naturalna. 

6. Uczestnicy pokonują trasę we własnym tempie. Czas nie jest wyznacznikiem wygranej. 
7. Po trasie Gry uczestnicy poruszają się pieszo lub rowerem. Nie można korzystać z 

samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych. 
8. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. 
9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o 

zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla 
osób uczestniczących w Grze. Uczestnicy poruszają się po mieście na własną 
odpowiedzialność. 

10. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-
cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 
za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

11. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji 
prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią COVID19. 

12. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym udział w Grze. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące 
naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

14. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra 
mogą być naruszone. 

 
 
 

 

http://www.port.gdynia.pl/tosieliczy


§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia 
1. Chęci wzięcia udziału w Grze nie trzeba zgłaszać Organizatorowi. 
2. Członkiem każdego z Zespołów biorących udział w Grze musi być przynajmniej jedna 

osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką 
osób dorosłych.  

3. Wzięcie udziału w Grze jest równoznaczne z: 
a) potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z Regulaminem i wyraża 
zgodę na udział w Grze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
b) wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry, 
c) wyrażeniem przez z każdego z uczestników zgody na wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika przez Organizatora. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę na 
przetwarzanie danych wyraża rodzic lub opiekun prawny  

 
 

§ 4. Zwycięzcy Gry 
1. Zwycięzcą Gry jest każdy, kto dotrze do wszystkich Punktów Kontrolnych; na każdym z 

nich rozwiąże zagadkę (na każdym Puncie rozwiązaniem jest liczna naturalna) oraz 
rozwiąże równanie matematyczne umieszczone na słupku informacyjnym przy Punkcie 
Kontrolnym numer 8. 

2. Nagrodą z Grze jest gadżet reklamowy Port Gdynia. 
3. Do odbioru nagrody potrzebne jest hasło. Hasłem jest wynik równania 

matematycznego, umieszczonego na Punkcie Kontrolnym numer 8. 
4. Punkt Odbioru nagród znajduje się w portierni siedziby Zarządu Portu Gdynia S.A.,  

ul. Rotterdamska 9 w Gdyni, w godzinach 8:00-18:00. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania niektórym graczom nagród 

dodatkowych. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora 

www.port.gdynia.pl/tosieliczy 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
3. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 


