REGULAMIN

Regulamin gry „Muzyczny Escape Room?”

Objaśnienie terminów
„Muzyczny Escape Room” - gra typu „Escape Room” (zwana dalej grą) o charakterze edukacyjnorozrywkowym, polegająca na wykonywaniu zleconych zadań w podanym zakresie czasowym, w
zamkniętych pomieszczeniach.
Organizator - Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego (zwana dalej Filharmonią Śląską lub
Organizatorem)
Koordynatorzy gry „Muzyczny Escape Room”– Katarzyna Masiulanis-Czechowicz oraz Adam Żak
Uczestnik gry „Muzyczny Escape Room” - to osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która: zakupiła bilety,
zgodnie z cennikiem określonym w kasie biletowej Filharmonii Śląskiej oraz podpisała znajomość,
akceptację regulaminu gry.
§1
Wstęp
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w grze „Muzyczny Escape Room”.
§2
Postanowienia ogólne
1. W grze może wziąć udział każda osoba, która ukończyła13 roku życia oraz zgłosiła swój udział w
grze, zakupiła bilet oraz podpisała znajomość, akceptację regulaminu gry.
2. Osoby niepełnoletnie, muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na wzięcie udziału w grze. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w grze jedynie
pod stałą opieką osób pełnoletnich.
3. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń
pracowników.
§3
Zgłoszenia i bilety
1. Zgłoszenia do gry „Muzyczny Escape Room”
Termin
Od 2 października 2017r. od godz. 09:00 do 13 października 2017r. do godz. 09:00
1. elektronicznie za pomocą adresu mer@filharmonia-slaska.eu
lub
2. telefonicznie pod numerem 500 184 910
Zgłaszając swój udział, należy podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko oraz (w przypadku osób niepełnoletnich) imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego)
2. Dane kontaktowe (numer tel. oraz adres e-mail)
3. Informacje o tym, czy zgłoszenie jest grupowe czy indywidualne.
4. W przypadku zgłoszeń grupowych, proszę o podanie dokładnej liczby uczestników
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oraz dane (imię i nazwisko) opiekuna grupy.
2. Bilety
Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia drogą e-mailową lub telefoniczną zobligowani są do
dokonania zakupu biletów przelewem do dnia 12.09.2017r. lub bezpośrednio w kasie biletowej
Filharmonii Śląskiej, w godzinach jej urzędowania (najpóźniej 1 godz. przed rozpoczęciem gry).


Cennik
Dzieci i Młodzież (do 24 roku życia) – 5 zł brutto
Dorośli – 10 zł brutto



Przelew
Konto - przeznaczone do dokonywania przedpłat i opłat za bilety na koncerty (po
potwierdzeniu rezerwacji przez koordynatora gry pod numerem 500 184 910)
ING BANK ŚLĄSKI S.A. W KATOWICACH
64 1050 1214 1000 0024 0652 0359
NIP 634-013-76-69



Kasa biletowa
Kasa biletowa w sezonie jest czynna w następujących godzinach:
pon. - wt. g. 9.30 - 17.00*
śr. - czw. g. 10.30 - 18.00*
pt. g. 11.00 - 19.00*
oraz na 2 godziny przed każdym koncertem.
* przerwa 13.00 - 13.30
§4
Gra

1. Gra „Muzyczny Escape Room” odbywa się w 4 pomieszczeniach w budynku Filharmonii Śląskiej:
Pokój VIP, Sala Kameralna, Sala Koncertowa, Garderoba. Gra polega na wykonaniu sekwencji
poleceń (zagadki: logiczne, muzyczne, z wiedzy ogólnej oraz „na spostrzegawczość”), w celu
otwarcia zamkniętego pomieszczenia.
2. W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 7 graczy.
3. Gra w pomieszczeniach trwa 40 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 70 minut na grę,
wprowadzenie, kwestie organizacyjne, rozdanie nagród oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4. Czas całościowy gry to 70 minut. Prosimy o zjawienie się w Filharmonii Śląskiej 10 minut przed startem
gry, w celu zapoznania się z zasadami. Spóźnienie skróci czas gry.
5. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie
leczenia psychiatrycznego.
6. Dla wszystkich uczestników gry (niezależnie od wyniku rozgrywki) przewidziane są nagrody rzeczowe.
§5
Warunki bezpieczeństwa
1. W każdym pomieszczeniu lub w bliskiej odległości od miejsca rozgrywki znajduje się strażnik gry
(pracownik Filharmonii Śląskiej), który na wyraźne życzenie uczestnika, może w dowolnym
momencie przerwać grę.
2. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Filharmonii
Śląskiej, pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu. W takim wypadku
uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
3. Filharmonia Śląska nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy
uczestników.
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4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy gry zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom
korzystającym z pomieszczeń.
§6
Wyposażenie uczestników gry miejskiej
1. Uczestnicy są zobligowani do wyposażenia się w wygodną, niekrępującą ruchów odzież oraz w
wygodne i bezpieczne obuwie.
§7
Ochrona wizerunku i danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane uczestników takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ,
wizerunek w celach realizacji gry „Muzyczny Escape Room” jak również promocji rezultatów gry
oraz wydarzeń towarzyszących.
3. Organizator może utrwalać, obrabiać, powielać, rozpowszechniać zdjęcia i filmy, nagrania głosu za
pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie, wydawnictwach
okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych wyłącznie w
celu zgodnym z § 10 pkt. 2.
4. Podanie i udostępnienie danych jest dobrowolne lecz konieczne do celów gry „Muzyczny Escape
Room”.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy
będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji gry „Muzyczny Escape Room”.
2. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in.
na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w grze „Muzyczny Escape Room”
wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w grze miejskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do Regulaminu gry „Muzyczny Escape Room”
Załącznik nr 1 – Deklaracja Uczestnika gry „Muzyczny Escape Room?”
Załącznik nr 2 - Zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika gry „Muzyczny Escape Room”
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