
Regulamin Escape Roomu „Ucieknij z gabinetu Zbigniewa Herberta”  

 

I Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (zwana dalej Biblioteką).  

2. Konkurs rozpoczyna się podczas Nocy Bibliotek, w sobotę, 9 czerwca 2018 roku, w Poczytalni (ul. Kościuszki 8A) w 

godzinach 17-21. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie do 14 czerwca 2018 r. 

3. Termin rozstrzygnięcia Konkursu wyznaczono na 15 czerwca 2018 roku.  

4. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki 

(www.bibliotekalegionowo.pl) oraz na fanpejdżu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook. Uczestnicy 

zostaną ponadto poinformowani o w/w terminie drogą mailową lub telefonicznie.  

  

II Uczestnicy  

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia z opiekunem.  

2. Grupa wchodząca do pokoju może liczyć od 2 do 5 osób.  

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.  

4. Uczestników obowiązuje dbałość o przedmioty pozostawione w pokoju. 

 

III Zasady Konkursu  

1. Grupa uczestników zostaje dobrowolnie zamknięta w pokoju, w którym schowane są zadania i wskazówki mające 

pomóc Uczestnikom w odnalezieniu klucza do drzwi. Po odnalezieniu go zawodnicy opuszczają pokój, a pracownik 

Biblioteki zapisuje czas, w którym udało im się tego dokonać. Zapisywana jest również liczba uzyskanych 

podpowiedzi.  

2. Uczestnicy mają maksymalnie 30 minut na odnalezienie klucza. Po upływie tego czasu wypuści ich pracownik 

Biblioteki. 

 

  

IV Nagrody 

 1. Organizator uhonoruje nagrodami zdobywców I, II i III – pod uwagę będzie brany czas wyjścia z Escape Roomu 

oraz liczba uzyskanych podpowiedzi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród.  

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

3. Nagroda nieodebrana w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu przepada i przechodzi do puli kolejnych 

konkursów.  

  

V Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.  

2. Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia do konkursu podając swoje dane kontaktowe oraz wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor Biblioteki.  

5. Więcej informacji w Bibliotece: ul. Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo, pod numerem telefonu: 22 732 00 36 w. 103 

lub mejlowo: wypozyczalnia@bibliotekalegionowo.pl. 


