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ПРАВИЛА  РУХЛИВИХ СІМЕЙНИХ ІГОР ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

«Бал на Вавелю» 

«Загублена труба» 

«Місія: Дракон» 

 

Ігри створено в рамках проєкту «Академія творчості – ідея, потенціал, підприємець». Проект 

фінансується Європейським Союзом із Європейського Cоціального Фонду в рамках Оперативної 

Програми “Розвиток Освіти Знань”, Пріоритет ІІІ. Вища освіта для економіки та розвитку, Захід 3.1 

Компетентності у вищій освіті. 

 

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Організатором рухливих сімейних ігор є Економічний Університет у Кракові, Відділ  

Трансферу Знань та Проєктів, вул. Раковицька 27, 31-510 Краків - "Організатор". 

2. Дві з трьох ігор – «Загублена труба» та «Місія: Дракон» – проходять у міському трафіку 

Кракова. Гра «Бал на Вавелю» є стаціонарною. 

3. Участь в іграх безкоштовна. 

4. Ігри спрямовані на громадян України віком до 14 років, які прибули до Польщі у зв’язку з 

бойовими діями на території України, перебування яких вважається законним відповідно 

до положень Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку 

із  збройним конфліктом  на території цієї країни (Закон. вісник 2022 р., ст. 583 із змінами) 

– «Учасники». 

5. Умовою участі в іграх є надання документів про прийняття участі, серед яких: 

пред’явлення ксерокопії паспорта з датою перетину кордону після 24.02.2022 або 

довідки прикордонника про перетин кордону після 24.02.2022, пред’явлення документу, 

що підтверджує номер PESEL - UKR, або пред’явлення документу, що підтверджує 

заявку на його видачу, та надавши заповнений та підписаний додаток щодо участі у грі: 

особа неповнолітня - Додаток 2. 

6. Документи подавати до Відділу Трансферу Знань та Проєктів, вул. Раковіцка 27, 31-510 

Краків, Корпус C, кабінет 079. 

7. Учасник може брати участь в іграх під постійним наглядом одного з батьків або законного 

опікуна, який несе повну та необмежену відповідальність за учасника. 

8. Учасник надає Організатору  необмежену за кількістю, часом або територією ліцензію, 
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на безкоштовне використання, зберігання і розповсюдження будь-яким способом і в 

будь-якій формі, в рекламних цілях фотографій свого авторства, зроблених у зв’язку з 

участю в іграх. Надання ліцензії не означає передачу авторських прав. 

9. Учасниками гри можуть бути як окремі особи, так і команди. У випадку команди кожен 

гравець грає в ігри на своєму мобільному пристрої та отримує приз окремо. 

10. Обов’язкова умова для участі в іграх – мати смартфон /планшет із: 

● Системою iOS (версія 8.0 і вище) і Android (версія 6.0 і вище), 

● Активована функція GPS, 

● Встановлена безкоштовна програма ActionTrack без реклами (доступна в Google 

Play і AppStore), 

● Мобільний доступ до Інтернету та включена служба визначення 

місцезнаходження, 

● Рекомендується портативний PowerBank. 

11. Дві з трьох ігор («Загублена труба», «Місія: Дракон») відбуваються на території Кракова. 

12. Учасники беруть участь в іграх на власний ризик і відповідальність, зокрема Учасники 

повинні проявляти особливу обережність, знати та дотримуватися правил дорожнього 

руху, бути уважним до транспортних засобів, що виїжджають з вулиць або забудов. 

Організатор не несе відповідальністі за Учасників, у тому числі за безпеку Учасників ігор, 

що відбуваються в міському трафіку («Загублена труба», «Місія: Дракон»), за аварії, 

спричинені Учасниками ігор, що відбуваються в міському трафіку («Загублена труба», 

«Місія: Дракон»), або за учасників дорожнього руху чи інших третіх осіб. Відповідальність 

за Учасника несуть батьки або законні опікуни. 

13. Учасники зобов’язуються дотримуватись чинних правових норм щодо обмежень та 

показань, пов’язаних з COVID-19. 

14. Організатор не дає згоди на участь Учасника в будь-якій з ігор, якщо він перебуває у 

стані під впливом алкоголю або інших одурманюючих засобів, 

§ 2. РЕЄСТРАЦІЯ НА ГРУ 

1. Учасники подають заявку на участь в іграх, подавши документи про набір, зазначені в §1 

пункт 5, до Відділу Трансферу Знань та Проєктів, вул. Раковіцка 27, 31-510 Краків, Корпус 

C, кабінет. 079, в годинах 7.30 - 16.00 з понеділка по п'ятницю. 

2. Учасники реєструються на обрану гру, завантажуючи її в додатку ActionTrack, 

використовуючи ім’я та прізвище, які вказані в документах про набір. 

3. Завантажуючи гру в програмі ActionTrack, Учасник приймає Правила цієї гри. 
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§ 3. ХІД ПРЕМ'ЄРНОЇ ГРИ 

1. Ігри розпочнуться 15 вересня 2022 року та завершаться 28 серпня 2023 року, незалежно 

від того, чи всі Учасники завершать ігри. 

2. Ігри проходять на території Кракова, в межах Старого Міста. Для гри «Загублена труба» 

стартова точка – Площа Ринок – Ратушна Вежа, фініш – Площа Ринок – Маріацька Вежа; 

для гри «Місія Дракон» початкова точка – Королівський Замок Вавель – Гербова Брама, 

а фініш – Королівський Замок Вавель – Печера Дракона/ Пам’ятник Дракону. 

3. На етапі набору Учасники будуть ознайомлені з правилами ігор та отримають QR-код 

для їх початку . 

4. Завданням Учасників буде виконання конкретних завдань і вирішення головоломок. 

§ 4. ВИГРАШІ ТА НАГОРОДИ 

1. Перші тридцять набраних людей, які потім успішно завершать одну з ігор, отримають в 

якості винагороди квиток до парку розваг. 

2. Порядок заявок визначає вибір квитка в той чи інший парк розваг. 

3. Роздача нагород відбуватиметься на постійній основі у штаб-квартирі Відділу Трансферу 

Знань та Проєктів Економічного Університету, вул. Раковіцка 27, 31-510 Краків, Корпус 

C, кабінет 079. 

§ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Порушення умов Правил прирівнюється до дискваліфікації Учасника. 

2. Правила можна переглянути на сайті https://akademiakreatywnosci.uek.krakow.pl/. 

3. У питаннях, що стосуються проводження ігор, не передбачених Правилами, 

вирішальний голос належить Організатору. 

4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до Правил у разі настання важливих 

та непередбачуваних подій, які можуть спричинити такі зміни. 

§ 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО  

ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Відповідно до ст. 13 абз.1 і абз. 2 розпорядження  Європейського Парламенту та Ради (ЕС) 

 від 27 квітня 2016 року щодо захисту осіб фізичних в зв’язку з обробкою персональних 

даних  і в справі  вільного пересування таких даних, а також скасування Директиви 95/46 / 

EC (загальне регулювання про захист даних) (Законодавчий журнал UE.L.2016.119.1 від 4 

травня 2016 р.), - далі іменується GDPR, ми хотіли б повідомити вам, що: 

1. Адміністратором персональних даних є Економічний Університет у Кракові, Департамент 

Передачі Знань і Проектів, вул. Раковицка  27, 31-510 Краків. 
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2. Ви можете зв’язатися з уповноваженою особою із захисту персональних даних у такий 

спосіб: за адресою електронної пошти iod@uek.krakow.pl, письмово на адресу 

місцезнаходження Адміністратора. 

3. Персональні дані оброблятимуться у зв’язку з участю в мобільних сімейних іграх: «Бал 

на Вавелю», «Загублена труба», «Місія: Дракон», які триватимуть з 15 вересня 2022 року 

по 28 лютого 2023 року, а також з метою виконання інших зобов’язань. юридичні 

зобов'язання Адміністратора, що випливають із правових положень, включаючи 

архівування. Обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди суб’єкта даних 

(а у випадку неповнолітньої особи – згоди його законного опікуна) – відповідно до ст. 6 

(1) (a) GDPR. Правовою підставою обробки також є ст. 6 сек. 1 л. c GDPR. 

4. Персональні дані будуть оброблятися лише для досягнення мети, зазначеної в пункті. 3 

на період, необхідний для проведення конкурсу, у тому числі на час виконання 

вищезазначених цілей , та буде видалено після закінчення періоду архівування 

документів, у яких містилися дані. Період обробки може бути продовжений на строк 

позовної давності для потенційних претензій, якщо обробка персональних даних 

необхідна для встановлення або задоволення будь-яких претензій або захисту від таких 

претензій. 

5. Надання даних, що містяться в анкеті, є добровільним, однак є необхідною умовою для 

участі в конкурсі . Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, якщо обробка 

відбувається на основі попередньої згоди на обробку. У разі незгоди або відкликання 

згоди на обробку персональних даних, це призведе до неможливості приєднатися до 

мобільної сімейної гри. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка 

здійснювалася на підставі згоди до її відкликання. 

6. Дані можуть бути доступні лише суб’єктам або органам, уповноваженим відповідно до 

положень закону, а також на основі договорів доручення, зокрема страховим компаніям, 

банкам, податковим органам, постачальникам ІТ-систем та ІТ-послуг та іншим суб’єктам, 

уповноваженим відповідно до положення закону. Передача персональних даних 

вищезазначеним cуб’єктам здійснюється виключно для цілей, зазначених у пункті 3 

цього пункту. У зв’язку з можливістю використання послуг суб’єктів, що надають 

платформи соціальних медіа, дані можуть бути передані третім країнам. Детальну 

інформацію про захист персональних даних можна знайти на сайті постачальника 

послуг. 
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7. Що стосується обробки персональних даних, ви маєте такі права: доступ до ваших 

персональних даних, виправлення ваших персональних даних, видалення ваших 

персональних даних, обмеження обробки ваших персональних даних, заперечення 

проти обробки ваших персональних даних, відкликання згоди в будь-який час, -при 

цьому можливість (обсяг і ситуації) здійснення вищезазначених прав залежить від 

виконання умов, викладених у законі, а також від правової основи та мети обробки 

персональних даних. 

8. Якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних є незаконною, ви маєте право 

подати скаргу до Голови Управління Захисту Персональних Даних у Варшаві, вул. 

Ставки 2, 00-193 Варшава. 

9. Персональні дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб і не 

профілюватимуться. 
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Додаток 2 - дляособи неповнолітньої 

 

Згода на обробку персональних даних у зв’язку з участю 

в рухливих сімейних іграх: «Бал на Вавелю», «Загублена труба», «Місія: Дракон» 

 

1. Я даю згоду на участь моєї дитини / дитини, законним опікуном якої я є, у рухливих сімейних іграх, 

наприклад: «Бал на Вавелю», «Загублена труба», «Місія:Дракон». 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(прізвище та ім'я Учасника) 

 

Я заявляю, що ознайомився з Правилами рухливих сімейних ігор а такожі приймаю його зміст. 

 

Я даю згоду на безкоштовне використання фотографій, зроблених для безкоштовних рекламних 

цілей моєю дитиною/дитиною, законним опікуном якої я є, у зв’язку з її участю в рухливих сімейних 

іграх відповідно до §1 пункту 8 Правил рухливих сімейних ігр. 

….……………..………..……………………………………………… 

(місце, дата та підпис одного з батьків / законного представника) 

 

2. Я даю згоду на обробку моїх персональних даних і персональних даних моєї дитини у зв'язку з 

участю в рухливих сімейних іграх наприклад: «Бал на Вавелю», «Загублена труба», «Місія: 

Дракон» розміщення імені та прізвища дитини на веб-сайтах та сторінках  соціальних мереж 

Організатора. Я усвідомлюю, що надання даних є добровільним, але необхідним для досягнення 

цілей, для яких вони були зібрані. 

 

…….……………..………..……………………………………………… 

(місце, дата та підпис одного з батьків / законного представника) 

 

3. Я даю згоду на вільне вживання, використання та розповсюдження зображення моєї дитини / 

дитини, законним опікуном якої я є. Ця згода є безкоштовною, вона не обмежена ні кількістю, ні 

часом, ні територією. Для цілей конкурсу зображення моєї дитини можна використовувати для 

різних видів електронної обробки, кадрування та композиції, а також зіставляти із зображеннями 

інших людей, доповнювати його супровідним коментарем. Згода стосується, зокрема, публікації 

зображення, зареєстрованого під час участі в рухливих сімейних іграх : у ЗМІ, соціальних 

мережах, на сайтах Організатора та в рекламних  і інформаційних матеріалах. Зображення 

дитини не можна використовувати в образливій формі чи публікації або іншим чином порушувати 

особисті права. 

 

…….……………..………..……………………………………………… 

(місце, дата та підпис одного з батьків / законного представника) 


