
 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 
„Nocna Misja HYUNDAI" 

 

§ 1. Organizatorzy 

1. Organizatorem gry miejskiej, zwanej dalej „Grą” jest Grupa PGD, Hyundai Korea 
Motors. 

2. Realizacją Gry z ramienia organizatora zajmuje się firma Exploring Events. 
3. Administratorem Danych Osobowych uczestników jest Grupa PGD Sp. z o.o. Sp. k. 

Kontakt: iod@holding1.pl. 
a. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji do gry miejskiej. 
b. Uczestnik biorący udział w evencie, wyraża zgodę na otrzymywanie 

komunikatów marketingowych od Grupa PGD Sp. z o.o. Sp. k. 
c. Uczestnik biorący udział w evencie wyraża zgodę na wykorzystanie jego 

wizerunku w materiałach promocyjnych tj. Video, zdjęcia, umieszczane w 
mediach społecznościowych Grupy PGD.  

d. Osobom zainteresowanym przysługują następujące prawa związane 
z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo 
żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo żądania 
usunięcia do danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, 
prawo do złożenia skargi. 

4. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem Danych 
Osobowych przez podany powyżej kontakt elektroniczny.  
 

§ 2. Zasady Gry – UDZIAŁ W GRZE 

1. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny 
2. Zapisy na Grę prowadzone są przez Internet - przez formularz na stronie www 

Organizatora https://hyundai.koreamotors.pl/p/promocje/nocna-jazda - oraz drogą 
telefoniczną pod numerem telefonu nr 12 252 00 19. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 01.09.2021r. od godziny 9:00 do 24.09.2021r. (do 
godziny 11:59) lub do wyczerpania liczby miejsc w grze. 

4. Udział w grze może wziąć każda osoba pełnoletnia – ta osoba wypełnia wszelkie zgody 
i oświadczenia niezbędne do wypożyczenia samochodu. 

5. Każdy uczestnik gry ma prawo do zabrania ze sobą maksymalnie dwóch osób 
towarzyszących. Dopuszcza się wówczas wykonywanie zadań wspólnie.  

6. Decyzja o zabraniu na grę osób towarzyszących zależy wyłącznie od uczestnika gry, 
jednak informacja ta musi być wcześniej zgłoszona. Organizator nie przewiduje 
dodatkowych nagród dla osób towarzyszących.  

7. Minimalny wiek osób towarzyszących uczestnikowi gry miejskiej to 12 lat.  
 

§ 3. ODBIÓR KART DO GRY I DODATKOWA REKRUTACJA 
 

https://hyundai.koreamotors.pl/p/promocje/nocna-jazda


 

1. Odbiór kart do gry przez zarejestrowane przez Internet osoby będzie możliwy 20 minut 
przed startem gry w Punkcie Startowym znajdującym się przy Recepcji w salonie 
Hyundai Korea Motors Kraków Salon i Serwis al. Powstańców Śląskich 22 w Krakowie. 

2. Nieodebranie karty do Gry do 10 minut przed przewidzianą godziną startu gry jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w grze. Wolne miejsca przechodzą w tej sytuacji 
do puli dodatkowej.  

3. Data i godzina startu gry są tożsame z datą i godziną wybraną przez osobę w procesie 
rejestracji internetowej na Grę lub przydzieloną przez Organizatora. 

4. Uczestnik gry kwituje odbiór karty do gry w Punkcie Startowym podpisując się na liście 
startowej.  

5. W kolejce do odbioru kart do gry oraz w przez cały czas przebywania w Salonie Dealera 
należy zachować dystans co najmniej 1,5m od innych uczestników. Wymagane jest 
również zakrycie ust oraz nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W GRZE 

1. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym udział w grze.  

2. Posiada ważny dokument prawa jazdy. 
3. Odbierając Kartę do gry, Uczestnik gry zgadza się w imieniu swoim oraz osób 

towarzyszących na warunki gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem.  
4. Aby wziąć udział w grze obowiązkowe jest złożenie przez każdego pełnoletniego 

uczestnika pisemnego oświadczenia przy odbiorze Kart do gry, że uczestnik, według 
swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie 
lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

5. Poprzez odbiór Karty do gry Uczestnik wyraża zgodę na: 
• wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 
• przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)); 

• przetwarzanie danych osobowych Uczestnika gry w zakresie ich ew. udostępnienia 
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych 
uczestników imprezy w przypadku wykrycia zakażenia wirusem Sars-Cov-2, u któregoś 
z uczestników gry; 

• opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych 
organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry na których znajduje się 
wizerunek Uczestnika w całości lub częściowo, przetworzony lub zniekształcony, 
kolorowy lub jednobarwny, w jedno lub wielokrotnych  publikacjach, ilustracjach, 
reklamach, drukowanych lub elektronicznych. 

 

§ 5. ZASADY GRY – PRZEBIEG GRY 

1. Gra przeprowadzona zostanie w dniach: 17, 18, 24 i 25 września 2021 roku 
w godzinach 19.00 – 24.00. na terenie miasta Krakowa. 



 

2. Godzina startu gry ustalana jest dla każdego Uczestnika gry indywidualnie w procesie 
zapisu na grę.  

3. Po terenie gry uczestnicy poruszają się autem dostarczonym przez Organizatora oraz 
pieszo - w trakcie wykonywania zadań stacjonarnych.  

4. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej 
ostrożności podczas gry.  

5. Organizator ani Realizator gry nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób 
uczestniczących w grze. Za bezpieczeństwo uczestników gry odpowiada osoba 
pełnoletnia w każdej grupie. 

6. Po odebraniu Karty do gry drużyna zaczyna grę w towarzystwie Koordynatora, który 
towarzyszyć będzie drużynie przez cały czas gry. 

7. W trakcie gry należy stosować się do wskazówek i instrukcji Koordynatora oraz 
animatorów-postaci z gry, napotkanych na trasie.  

8. Drużyna wraz z Koordynatorem pokonuje trasę gry poruszając się autem dostarczonym 
przez Organizatora, przejeżdżając z punktu do punktu wg. wskazówek zdobytych w 
trakcie gry. 

9. Celem drużyny jest wykonanie wszystkich zadań w jak najkrótszym czasie oraz 
ekologiczna i zgodna z przepisami ruchu drogowego jazda w trakcie poruszania się 
autem na trasie gry. 

§ 6. ZASADY GRY – ZADANIA STACJONARNE 

1. Do wykonania są 3 zadania stacjonarne, których przebieg kontrolowany jest przez 
 Animatorów oraz Koordynatora. 
2. Animatorzy są osobami wcielającymi się w postacie ze świata gry. Każdy Animator 
 posiada dla drużyny zadanie do wykonania.  
3. Zlokalizowanie punktów pilnowanych przez Animatorów jest zadaniem uczestników. 
4. Wskazówki do odnalezienia pierwszego Animatora oraz zadania drużyna otrzyma w 
 Punkcie Startowym od Koordynatora. 
5. Kolejność wykonywania zadań na trasie Gry nie jest dowolna i wynika ze wskazówek 
 udzielanych w trakcie kolejnych zadań napotkanych na trasie Gry oraz wytycznych 
 udzielonych przez Koordynatora towarzyszącego drużynie w trakcie jazdy.  
6. Warunkiem zaliczenia jednego z zadań w Grze jest umieszczenie na dowolnym koncie 
 w mediach społecznościowych zdjęcia z gry zgodnie z wytycznymi Animatora. Każdy 
 uczestnik Gry  powinien być  zaopatrzony w telefon komórkowy z dostępem do 
 Internetu.  
7. Zadania każdy zespół wykonuje samodzielne.  
8. Wszelkie materiały do zadań wydawane drużynom zostaną wcześniej 
 zdezynfekowane.  

§ 7. Zasady Gry – PUNKTACJA I DYSKWALIFIKACJA 

1. Każdy Uczestnik posiada Kartę do gry, na którą zbiera od animatorów zaliczenia zadań 
oraz na którą Koordynator wpisuje czas wykonania zadań.  

2. Koordynator prowadzi dzienny Ranking Gry, w który wpisuje zaliczenie kolejnych 
punktów zadaniowych oraz czas ich wykonania spisany z Karty uczestnika. 

3. Koordynator wpisuje również na Ranking oraz Kartę zaliczenie warunków ekologicznej 
jazdy w trakcie przejazdu drużyny z Punktu Startowego z powrotem na Metę – do 
Salonu Hyundai Korea Motors przy Al. Powstańców Śląskich 22. 



 

4. Punkty przyznawane są za poprawne zaliczenie wszystkich zadań na trasie Gry, czas 
wykonania każdego zadania - mierzony od momentu startu zadania do jego 
ukończenia potwierdzonego przez Animatora prowadzącego zadanie. 

5. Czas poświęcony na przejazdy drużyny autem pomiędzy kolejnymi punktami 
zadaniowymi nie jest brany pod uwagę do punktacji. 

6. Gra kończy się po wykonaniu wszystkich zadań i dotarciu z powrotem do Punktu 
Startowego Gry lub po upływie maksymalnego czasu na wykonanie Gry.  

7. Maksymalny czas na wykonanie Gry wynosi 40 minut i zostanie podany przed Startem 
Gry przez Koordynatora. 

8. Warunkiem ukończenia gry jest zdanie Karty do gry przedstawicielom Organizatora w 
Punkcie Startowym. 

9. Zakazana jest wszelka komunikacja między Uczestnikami gry.  
10. W przypadku wykrycia złamania Regulaminu przez Animatorów lub przedstawicieli 

Organizatora lub Realizatora, na w Rankingu gry wpisana zostanie decyzja 
o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji 
zespołu. 

11. Decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna.  
 
 

§ 8. Wyłanianie zwycięzców i nagrody 

1. O miejscu Uczestnika gry w Rankingu po zakończeniu gry decydują kolejno: 
• Prawidłowe wykonanie zadań w Grze 
• Łączny czas wykonania wszystkich zadań, liczony jako suma czasu wykonania 
każdego z 3 zadań na trasie Gry - każdorazowo od momentu startu każdego 
zadania do momentu zakończenia zadania wg. notatek Koordynatora mierzonych 
ze stoperem w czasie trwania Gry.  
• Warunkiem poprawnego ukończenia Gry jest ekologiczna jazd oraz stosowanie 
się do przepisów ruchu drogowego. Niestosowanie się do tych zaleceń może 
skutkować natychmiastową dyskwalifikacją przez Koordynatora zabawy. Decyzja o 
dyskwalifikacji jest ostateczna. Przez ekologiczną jazdę rozumie się katalogowe 
spalanie danego modelu marki Hyundai.  
 

2. Organizator nagrodzi 3 osoby, które w rankingu zajmą 3 pierwsze miejsca. 
3. W przypadku remisu punktowego  Organizator przewiduje jedną dodatkową nagrodę – 

Voucher na Hyundaia na weekend, która zostanie rozlosowana pomiędzy uczestnikami, 
których wynik jest identyczny.  

4. Pula nagród obejmuje 3 elektryczne hulajnogi.  
5. 3 zwycięskie osoby, zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailowo o wygranej. 

Przekazanie nagród nastąpi do 17.10.2021 o wyznaczonej telefonicznie godzinie przez 
Organizatora. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają 
prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.  

7. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów Gry na inne osoby trzecie. 
8. O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i/lub nieodebranych decyduje 

Organizator.  
 

§ 9. Postanowienia końcowe 



 

1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin gry dostępny będzie do wglądu w Punkcie Startowym oraz będzie dostępny na 

stronie https://hyundai.koreamotors.pl/p/promocje/nocna-jazda 
3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 
4. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym 

Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację 
na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja musi zostać złożona 
na piśmie lub zostać przesłana listem poleconym na adres: Exploring Events, ul. 
Leszczyńskiego 4/50, 50-078 Wrocław.  

5. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone 
w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w ciągu 
30 dni. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku 
zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.  
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