
 
 

 
 

 

 

Zasady rekrutacji do udziału w Mobilnej Basztowej Grze Terenowej - 

odczarowujemy koronawirusa 

1. Organizatorem gry terenowej jest Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno”. 

2. Gra terenowa realizowana jest w ramach projektu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju 

Miasta i Gminy Debrzno” finansowanego ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  

i Fundację Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy. 

3. Gra jest przewidziana dla dzieci i młodszej młodzieży lokalnej w wieku od 9 do 14  lat 

oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie. 

4. Łączna liczba uczestników to 24 osoby, podzielone na 2 grupy 12 osobowe (jedna grupa 

to wychowankowie MOW, druga dzieci i młodsza młodzież z Debrzna). 

5. Warunkiem uczestnictwa w Mobilnej Basztowej Grze Terenowej – odczarowujemy korona 

wirusa jest posiadanie Smartfona z dostępem do Internetu i możliwością robienia zdjęć. 

6. Podstawą udziału w grze terenowej jest złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego 

w wersji elektronicznej na stronie www.stowdeb.pl oraz w wersji papierowej:  

 w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”: 

Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 

Debrzno, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, 

 w Baszcie Młyńskiej w Debrznie, ul. Harcerska 1, 77-310 Debrzno, od środy 

do niedzieli w godzinach 11:00-17:00. 

7. Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie od 17 sierpnia 2020 r. do 28 

sierpnia 2020 r.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji  

w przypadku wpłynięcia 30 formularzy rekrutacyjnych. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania formularzy 

rekrutacyjnych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 



 
 

 
 

 

 

10. Organizator utworzy 2 listy: podstawową liczącą 24 osoby (2 grupy po 12 osób) oraz listę 

rezerwową liczącą 6 osób (3 osoby na każdą grupę). 

11. Podstawą zakwalifikowania do udziału w grze terenowej jest kolejność zgłoszeń, przy 

spełnieniu wymogów formalnych udziału:  

 wiek: 9-14 lat, 

 pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział w grze terenowej, 

 miejsce zamieszkania – Debrzno. 

12. Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”: Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. 

Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

13. Osoby zakwalifikowane do gry terenowej zostaną poinformowane telefonicznie.  

14.  Zgodnie z rozporządzeniem 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 – osoby składające formularz rekrutacyjny, biorąc w niej udział, wyrażają 

zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem danych jest 

Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Dane (imię, nazwisko, 

adres e-mail, miejsce zamieszkania oraz nr telefonu) wykorzystywane są w celu 

przeprowadzenia rekrutacji i zakwalifikowania do udziału w grze. 

15. Szczegółowe informacje dotyczące gry terenowej będą dostępne w Regulaminie 

(www.stowdeb.pl). 

 

http://www.stowdeb.pl/

