
REGULAMIN RODZINNEJ GRY MUZEALNEJ 

PT. „PANIE, CZY TO POWSTANIE?” 

 

§ 1. Organizator 

 

1. Organizatorem Rodzinnej gry muzealnej pt. „Panie, czy to Powstanie?” (zwanej dalej Grą) jest 

Muzeum Powstania Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 79, wpisane do 

rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004. 

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Gry na terenie Muzeum Powstania 

Warszawskiego oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu. 

 

§ 2. Zasady Gry 

 

1. Rodzinna gra muzealna pt. „Panie, czy to Powstanie?” odbywa się 13 maja 2022 roku na terenie 

Muzeum Powstania Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 79 w godzinach 

19.00 – 21.30. 

2. Miejscem rozpoczęcia gry jest Dziedziniec Muzeum Powstania Warszawskiego, zakończenia: Park 

Wolności. 

3. Celem Gry jest przybliżenie uczestnikom, historii warszawskiej konspiracji oraz pokazanie 

działania struktury podziemnej Stolicy.  

4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami Gry 

ulokowanymi na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wykonywanie następujących po 

sobie zadań.  

5. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać 1 punkt = 1 pieczątka. 

6. Pierwszym punktem, do którego zmierzają gracze jest zaznaczony na karcie Gry czerwoną kropką, 

pozostałe punkty gracze mogą zdobywać w dowolnej kolejności. 

7. Zadaniem graczy jest zdobycie co najmniej 6 pieczątek. 

8. Osoby, które ukończą grę i zdobędą co najmniej 6 punktów (pieczątek) otrzymają nagrody. 

 

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia 

 

1. Gra jest skierowana do rodzin z dziećmi w wieku 9-14 lat. 

2. Udział w Grze jest bezpłatny. 

3. Liczba osób, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona, nie więcej niż 70 osób. Decyduje 

kolejność wpływu formularzy zgłoszeniowych. 

4. Rejestracji w grze można będzie dokonać drogą mailową, wysyłając imiona, nazwiska oraz wiek 

zgłaszanych dzieci wraz z liczbą opiekunów biorących wspólnie z dziećmi udział w Grze. 

5. Czas trwania rejestracji: do wyczerpania miejsc.  

6. Osoby pomyślnie zarejestrowane otrzymają odpowiednią odpowiedź mailową od Organizatora. 

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

udział w Grze. 

8. Uczestnikom gry zabrania się: posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych. 

9. Zabrania się udziału w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i 

psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i 

psychotropowych podczas gry. 

10. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać 

usunięci z udziału w grze. 

11. Osoby biorące udział w grze edukacyjnej zobowiązane są do zachowania się w sposób 

niezagrażający innym Uczestnikom Gry. 

12. Uczestnicy gry edukacyjnej zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz 

ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących. 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z 

nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób 

prowadzących. 

14. W razie nagłych wypadków Uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za 

organizację Gry.  



15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych 

związanych z przebiegiem Gry oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim. 

16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Grze jest równoznaczne z udzieleniem 

dobrowolnej zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 

zapisu jego osoby w związku z Grą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie 

głosu i wizerunku, w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Grę, w celach 

promocyjnych Muzeum Powstania Warszawskiego. 

17. Uczestnictwo w Grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie 

wizerunku w celu promocyjnym Muzeum Powstania Warszawskiego.  

18. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

- przetwarzanie jego danych osobowych przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w 

Warszawie, ul. Grzybowska 79, dla celów związanych z rejestracją i przeprowadzeniem Gry.  

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, skrócenia lub przedłużenia 

wydarzenia w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

4. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

 


