GRA TERENOWA
INSTRUKCJA
Witajcie uczestnicy, waszym zadaniem jest odnalezienie stacji, a następnie
odczytanie kodów QR, pod którymi ukryte są informacje oraz czekające na Was
zadania do realizacji. Aby móc odczytać zaszyfrowane wiadomości i zadania,
będziecie potrzebować co najmniej jednego smartfona z zainstalowaną aplikacją do
odczytywania kodów QR. Aplikację taką bez trudu znajdziecie w sklepach Google
Play oraz App Store lub w swoim telefonie. Odnalezienie, odczytanie i odpowiedź na
zaszyfrowane pytania to nie koniec Waszego zadania. Odpowiedzi zapiszcie na
kartach pracy. Po odnalezieniu oraz zrealizowaniu zadań na poszczególnych stacjach,
udajcie się do WDK gdzie należy oddać karty z odpowiedziami. Swoją kartę można
także zostawić w bibliotece lub włożyć do skrzynki na listy umieszczonej na
drzwiach domu kultury. Można także zeskanować odpowiedzi i wysłać na adres
meilowy: paterek@nok.naklo.pl
CZAS
Każdy uczestnik musi zmieścić się w terminie od 16.02-02.03. 2021r. Jest to czas na
zrealizowanie zadań i dostarczenie kart z odpowiedziami.
KTO WYGRYWA
Wygranym jest każdy zaangażowany uczestnik gry, który poprawnie odpowie na
wszystkie pytania. Dla wytrwałych przewidziane są nagrody.
ROZPOCZĘCIE GRY
Na początku każdy gracz otrzymuje z WDK, Biblioteki lub pobiera ze strony:
- www.facebook.com/Wiejski-Dom-Kultury-w-Paterku-687289241368026
- http://www.paterek.info.pl/
- http://www.nok.naklo.pl/
karty pracy i mapę, w której znajdują się szczegółowe zadania oraz informacje
dotyczące przebiegu gry. Spacer po Patereku można odbyć w pojedynkę ze
znajomymi lub z rodziną.
WYKONYWANIE ZADAŃ
Przy każdej stacji znajdują się zaszyfrowane zadania w postaci kodów QR. Zadania
często składają się z kilku części. Odpowiedzi należy wpisywać do wcześniej
pobranych formularzy.
Informacje:

paterek@nok.naklo.pl
52-386-31-89

KARTA ODPOWIEDZI – GRA TERENOWA
Imię i Nazwisko.................................................Wiek ............. Nr tel...........................

Stacja 1 – Kapliczka na cmentarzu
1.

2. ...............................

Stacja 2 – Muzeum komunikacji
1. .............................
2. .............................
3. ............................

Stacja 3 – Sklep ABC Sezam

Stacja 4 – Zespół Szkół
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................

Stacja 5 – Tablica informacyjna przed blokiem nr 7
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................

Stacja 6 – Pomnik w lesie
1. ....................................................................................................................
2. ..............................................
3. ..............................................

Stacja 7 – WDK, Biblioteka, OSP
WDK
1. .....................................................
2. .....................................................
3. ....................................................

Biblioteka
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ....................................................
4.

A ..........................................................
B ...........................................................
C ...........................................................
D ...........................................................
E ...........................................................

OSP
1. .....................................................................
2. .....................................................................

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO –
informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wiejski Dom Kultury z siedzibą w
Paterku, ul. Wyzwolenia 3, 89-100 Nakło n. Not.
2. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami
skontaktować:
- mailowo – adres: paterek@nok.naklo.pl
- telefonicznie: 52-386-31-89
- pisemnie – Wiejski Dom Kultury w Paterku, ul. Wyzwolenia 3, 89-100 Nakło n. Not
- osobiście w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Paterku
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celach związanych z realizacją
wydarzenia GRA TERENOWA – "Poznajemy Paterek", odbywającego się w dniach 16.0202.03.2021 r. w Paterku.
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że
bedziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które sa nadrzędne wobec Twoich interesów, praw,
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub ochrony roszczeń.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionej podstawy do ich
przetwarzania – przez czas potrzebny na realizację oraz zamkniecie wydarzenia GRA
TERENOWA – "Poznajemy Paterek". Okres przetwarzania dancyh osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami.
7. W związku z ochroną twoich dancyh osobowych przysługuje tobie:
- prawo dostepou do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych;
- prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania dancyh;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w GRZE
TERENOWEJ "Poznajemy Paterek"

