
 

 
POCIĄG DO GIER 

Program i regulamin wydarzenia 
 
 
 
I. Cel imprezy 
 
Głównymi celami organizacji imprezy pod nazwą Pociąg do gier jest  popularyzacja atrakcyjnych 
form spędzania czasu wolnego oraz zacieśnianie więzów pomiędzy mieszkańcami Wodzisławia 
Śląskiego.  
 
II. Organizatorzy 
 
Organizatorem wydarzenia jest Wydział Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, przy współpracy z Sportowcami na planszy oraz Winged Souls.  
 
III. Termin i miejsce 
 
Wydarzenie pn. „Pociąg do gier” odbędzie się w piątek, 24 marca 2023 roku, w godz. 17:00-20:00 
na Dworcu Kolejowym w Wodzisławiu Śląskim. 
 

IV. Podstawowe informacje 
 

1. Impreza jest wydarzeniem bezpłatnym. 
2. Impreza przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
3. Dzieci do lat 13. mogą uczestniczyć w imprezie, pozostając pod opieką rodziców lub 

opiekunów. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia, a także 

odwołania imprezy, jej skrócenia, okrojenia programu w razie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. 

5. Organizatorzy zabraniają wnoszenia na wydarzenie oraz spożywania napojów 
alkoholowych i środków odurzających. 

6. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych 
roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 

7. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji, promocji w przyszłych 
latach. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych. 

8. Podczas trwania wydarzenia zabrania się wynoszenia elementów wyposażenia i gier poza 
teren imprezy.  

9. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów 
niniejszego Regulaminu. 

 
V. Zapisy 
 

1. Liczba miejsc jest ograniczona.  
2. Na wydarzenie obowiązują zapisy.  

3. Zapisy przyjmowane są do 22 marca 2023 roku pod adresem e-mail: 
d.kornafel@wodzislaw-slaski.pl.  

 
VI. Zasady korzystania z gier  
 

1. Gry udostępniane są uczestnikom nieodpłatnie.  
2. Udostępniane gry pozostają własnością Organizatora. 
3. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzone 

mu gry. 
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4. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do korzystania z gier zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

5. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o powstałych 
uszkodzeniach i zniszczeniach gier.  

6. Gry nie będą udostępniane osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków 
odurzających.  

 
VII.  Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: Pociąg do gier. 
2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w 
przepisach prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych wyrażonej powyżej, jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4. 
44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl. 
4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 
Wodzisław Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: 
iod@wodzislaw-slaski.pl 
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych, 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
8. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia 
postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Pełna treść „Klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce 
Ochrona danych osobowych lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, 
ul. Bogumińska 4B, pok. 115, 116. 
 
VIII. Kontakt 
 
Wszelkich informacji na temat wydarzenie pn. „Pociąg do gier” udzielają pracownicy Wydziału 
Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przed wydarzeniem pod 
numerem telefonu: 32 45 90 478, w trakcie wydarzenia w namiocie organizatora. 
 

 

 

 

 

 

 


