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REGULAMIN JĘZYKOWEJ GRY MIEJSKIEJ „GWIAZDY KOSMOSU” 
SOBOTA 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r. 

(„REGULAMIN”) 
 

§ 1. Organizatorzy 
1. Organizatorami językowej gry miejskiej „Gwiazdy Kosmosu?” (zwanej dalej „Grą”), 

rozgrywanej w sobotę 1 października 2022 roku w godz. 10.00-15.00 w Krakowie, są: 
a) Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 

Warszawa, REGON: 016145298, NIP: 526-22-66-405 (zwana dalej „Komisją”) 
oraz 

b) Osterreich Institut Polska Sp z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa,  
NIP :5252130851, REGON: 016013119, 

c) Goethe-Institut Krakau, ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków, NIP: 6761114045, 
REGON: 350940730, 

d) Instytut Cervantesa, ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków, NIP: 1060001529, REGON: 
120626933, 

e) Włoski Instytut Kultury w Krakowie, ul. Grodzka 49, 31-001 Kraków, 
f) Instytut Francuski w Polsce – oddział w Krakowie, ul. Stolarska 15, 30-043 Kraków, 

NIP: 5252088965, REGON: 016266576. 

Instytucje wymienione w pkt. b) – f) w dalszej części Regulaminu zwane są wspólnie 
„Instytutami”. 

2. Komisja i Instytuty w dalszej części Regulaminu zwane są wspólnie „Organizatorami”. 
3. Fundatorami nagród są Instytuty. 
4. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Komisja. 
5. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, jak również 

członkowie rodzin tych osób. 
 
 

§ 2. Uczestnicy 
1. Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie 

które ukończyły 10. rok życia (dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby 
niepełnoletniej jest: 

a. udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do 
czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą 
niepełnoletnią lub  

b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie 
z postanowieniami ust. 4 poniżej. 

2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły (dalej „Zespół” lub „Załoga”). W 
skład każdego Zespołu wchodzi od 3 do 5 Uczestników. Jeden Uczestnik może być 
członkiem tylko jednego Zespołu.  

3. Uczestnik nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających udział w Grze. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną 
odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników 
opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich. 

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 
prawnych opiekunów na udział w Grze wraz ze zgodą na publikację ich wizerunku przez 
Organizatorów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  
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i dostarczyć ją przedstawicielowi Organizatorów mailowo lub osobiście w miejscu startu 
Gry, przed jej rozpoczęciem. 

5. Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 
 
 

§ 3. Zgłoszenia udziału w Grze 
1. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 60 Zespołów. O zakwalifikowaniu Zespołu  

do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń. 
2. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od czwartku 8 września 2022 r. do środy  

28 września 2022 r. włącznie, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej gwiazdykosmosu.pl. 

3. Zgłoszenie wypełnia kapitan (przedstawiciel) Zespołu. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę 
Zespołu, liczbę Uczestników w Zespole oraz imię, nazwisko i adres email kapitana Zespołu.  

4. Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem otrzyma w ciągu 
12 godzin potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres email. Zgłoszenie jest 
ważne, jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail.  

5. Organizatorzy dopuszczają możliwość rejestracji Zespołu podczas Gry, w godz. 10.00-
15.00, z zachowaniem maksymalnej liczby 60 Zespołów. W takim przypadku Zespół 
dokonuje zgłoszenia osobiście w siedzibie Instytutu Austriackiego, Instytutu Cervantesa 
lub Goethe-Institut, wypełniając zgłoszenie w formie pisemnej.  

6. Organizatorzy zastrzegają możliwość wydłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń lub 
zakończenia przyjmowania zgłoszeń we wcześniejszym terminie, w tym przede wszystkim, 
jeśli wcześniej zgłosi się maksymalna liczba Zespołów. 

7. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z Uczestników 
zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze  
na warunkach określonych w Regulaminie. 

 
 

§ 4. Zasady Gry 
1. Gra zostanie przeprowadzona z okazji 19. Europejskiego Dnia Języków, w sobotę  

1 października 2022 r. w godz. 10.00-15.00 w centrum Krakowa. 
2.  „Gwiazdy Kosmosu” to przygodowa gra językowa łącząca zabawę i rywalizację z nauką 

języków obcych. Uczestnicy wcielą się w rolę astronautów przygotowujących się pierwszej 
załogowej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zadaniem każdej Załogi będzie 
wykonanie kilkunastu zadań z listy spraw do załatwienia przed odlotem („Lista”), zdobycie 
i zachowanie jak największej liczby punktów oraz zakończenie Gry w jak najkrótszym 
czasie. 

3. Gra rozpocznie się równocześnie w trzech miejscach. Najpóźniej na 2 dni przed Grą każdy 
Zespół otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail szczegółowe zasady oraz informację 
o miejscu rozpoczęcia i zakończenia Gry. Organizatorzy zalecają dokładne zapoznanie się 
z tymi informacjami. 

4. Na starcie Gry każdy Zespół otrzyma mapę obszaru Gry, Listę będącą identyfikatorem 
Zespołu i przepustką do zadań oraz Kartę Pojazdu z pulą punktów Mocy przyznanych 
Zespołowi. Materiały można będzie odbierać w dniu Gry, w miejscu startu, od godz. 9.30 
do godz. 10.00 lub po dokonaniu zgłoszenia Zespołu podczas Gry. 

5. Zespoły wezmą udział w zadaniach i łamigłówkach w języku polskim, francuskim, włoskim, 
hiszpańskim, niemieckim i ukraińskim. Szczegóły realizacji zadań oraz sposób ich punktacji 
zostaną podane Uczestnikom podczas Gry. 
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6. Za wykonane zadania z Listy, Zespół otrzyma punkty premii. Za błędy popełnione przy 
wykonywaniu zadań Zespół będzie tracić punkty Mocy. Zaufania. Po stracie wszystkich 
punktów Mocy, Zespół musi zakończyć Grę. 

7. Gra kończy się 1 października 2022 o godz. 15.00. Do tego czasu Zespół musi stawić się  
na mecie gry w jednym z miejsc wymienionych w § 3 ust. 5 Regulaminu i oddać swoją Listę 
w celu policzenia punktów. Niedotrzymanie tego terminu oznacza wykluczenie Zespołu  
z końcowej klasyfikacji Gry. Oddanie Listy jest równoznaczne z zakończeniem Gry przez 
Zespół. 

8. Po obszarze Gry Zespół może się poruszać pieszo lub dowolnym środkiem transportu 
(także na rolkach lub wrotkach). Członkowie Zespołu muszą wykonywać zadania razem. W 
każdym punkcie Gry przez rozpoczęciem zadania oraz na wezwanie przedstawicieli 
Organizatorów członkowie Zespołu muszą okazać swoją Listę. Zespół, który nie posiada 
w danej chwili Listy nie może otrzymać ani wykonywać zadania. 

9. O kolejności otrzymywania zadań w punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu 
na ten punkt.  

10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania 
zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia elementów Gry,  
w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia Zespołu i wszystkich 
jego Uczestników z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 
 
 

§ 5. Wyłanianie zwycięzców 
1. Gra toczy się na punkty. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołu jest łączna 

liczba punktów: 
a) Premii za każdą załatwioną sprawę na Liście, 
b) premii za załatwienie wszystkich spraw z Listy 
c) Mocy, pozostałe Zespołowi po zakończeniu Gry. 

Im więcej punktów, tym wyższa pozycja Zespołu w końcowej klasyfikacji.  
2. Dodatkowym kryterium klasyfikacji Zespołów jest czas gry Zespołu, liczony od godziny 

rozpoczęcia Gry przez Zespół, do godziny oddania Listy na mecie gry w jednym z miejsc 
wymienionych w § 3 ust. 5 Regulaminu. Godzina rozpoczęcia i zakończenia Gry zostaną 
odnotowane Na Liście. 

3. Wygra Zespół, który jako pierwszy zakończy Grę w najkrótszym czasie i z największą 
łączną liczbą punktów.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas finału Gry na Facebooku, 1 października 2022 r.  
o godz. 18.00. 

 
 

§ 6. Nagrody 
1. Organizatorzy ufundowali 10 równorzędnych nagród w postaci bonów zakupowych  

o wartości 400 zł do jednej z krakowskich galerii handlowych. 
2. Nagrody otrzymają Zespoły, które zajmą miejsca od 1. do 10. w końcowej klasyfikacji Gry. 
3. Po ogłoszeniu wyników Gry przedstawiciel Organizatorów skontaktuje się z kapitanami 

zwycięskich Zespołów w celu ustalenia terminu i sposobu odbioru nagród. 
4. Jeśli kapitan Zespołu nie ukończył 13 lat, nagroda może zostać odebrana wyłącznie przez 

jego rodziców lub opiekunów prawnych. 
5. Nagrody mogą być wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. 

Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 
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6. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. 
Takie nagrody przepadają. 

 
 

§ 7. Prawa autorskie 
1. Przebieg Gry będzie utrwalony w formie zapisu fotograficznego. Przystępując do Gry 

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego 
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 
umieszczenie fotografii w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów, 
w innych elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach osób 
trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie mogą jedynie ilustrować informacje 
o działalności Organizatorów. 

2. Organizatorzy zapewniają, że wizerunki uczestników Gry nie będą wykorzystywane przez 
nich w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu ich użycia 
nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

 
 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Komisja Europejska  

– Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, NIP: 526-22-66-405.  
2. Przystępując do Gry Uczestnik – kapitan Zespołu - podaje następujące dane osobowe: 

imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich dodatkowo 
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego. Dane te będą przetwarzane  
na podstawie dobrowolnej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu należytego przeprowadzenia gry 
miejskiej „Gwiazdy Kosmosu”, przekazania nagrody lub do czasu rozpatrzenia 
ewentualnej reklamacji, tj. nie dłużej niż do dnia 15.10.2022 r. Po tym terminie zostaną 
usunięte. 

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Grze.  

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzoru.  

6. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
7. Pełna treść klauzuli informacyjnej odnośnie przetwarzania danych znajduje się na stronie 

internetowej: https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_pl#sprawdzanie-zmienianie-i-
usuwanie-swoich-danych 

 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej gwiazdykosmosu.pl. 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,  

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy  
do Organizatorów. 
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3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przerwania Gry bez podania 
przyczyny. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony 
Regulamin będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie 
z chwilą jego publikacji na stronie internetowej gwiazdykosmosu.pl. 
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Załącznik nr 1 

 
 
Imię, nazwisko rodzica _________________________________________ 
 
 
 
 

Kraków, dn. _____________________ 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________ 

_____________________________________ w grze miejskiej „Gwiazdy Kosmosu”, która 

odbędzie się 1 października 2022 r. w Krakowie, organizowanej przez Komisję Europejską 

Przedstawicielstwo w Polsce (ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, REGON: 016145298,  

NIP: 526-22-66-405), Osterreich Institut Polska Sp z o.o. (ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa,  

NIP :5252130851, REGON: 016013119), Goethe-Institut Krakau (ul. Podgórska 34, 31-536 

Kraków, NIP: 676-11-14-045, REGON: 350940730), Instytut Cervantesa (ul. Kanonicza 12,  

31-002 Kraków, NIP: 1060001529, REGON: 120626933), Instytut Francuski w Polsce – oddział 

w Krakowie (ul. Stolarska 15, 30-043 Kraków, NIP: 525-208-89-65, REGON: 016266576)  

i Włoski Instytut Kultury w Krakowie (ul. Grodzka 49, 31-001 Kraków), zwanych dalej łącznie 

„Organizatorami”. 

Niniejszym nieodpłatnie wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka w związku z jego udziałem w Grze, bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii w serwisach internetowych 

prowadzonych przez Organizatorów, w innych elektronicznych środkach przekazu,  

a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie 

mogą jedynie ilustrować informacje o działalności Organizatorów. 

 
 
 

__________________________________________ 
                                                                               / czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 
 


