
„Łowcy pamięci” 
 Rodzinna gra miejska 

18 czerwca 2022 r. 

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z 
siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, zwana dalej Organizatorem. 
2. Gra rozpocznie się 18 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 i potrwa do godziny 13:00. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 18 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00 podczas spektaklu 
rodzinnego „Pan Dźwięk“, odbywającego się w siedzibie Organizatora. 
3. Celem konkursu jest uwrażliwienie społeczności na tematykę związaną z pamięcią, 
uważnością i wpływem muzyki na koncentrację i procesy pamięciowe. 
4. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi, grup dzieci, seniorów i dorosłych z 
województwa zachodniopomorskiego. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą min. 2 
osobowe, maksymalnie 6-osobowe zespoły. Osoby poniżej 16. roku życia, mogą wziąć 
udział w grze będąc pod opieką osoby dorosłej - pełnoprawnego opiekuna. W każdym 
zespole musi znajdować się co najmniej jedna osoba pełnoletnia – kapitam drużyny. 
5. Zadaniem uczestników gry jest rozwiązanie zagadek w różnych miejscach na mapie 
miasta Szczecin, które wyznaczył Organizator. Za rozwiązaną zagadkę zespół otrzymuje 
punkty. 
6. Aby wziąć udział w konkursie należy obligatoryjnie: wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie: usłysz.filharmonia.szczecin.pl.  
7. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 16.06.2022 r. 
8. Zwycięzcą gry będzie zespół/zespoły, które najszybciej dotrą na metę, zdobywając 
najwięcej punktów na każdej ze stacji. 
9. Dla zwycięzców gry Organizator przewidział nagrody: 

● bony podarunkowe do Galerii Kaskada; 
● płyty i wydawnictwa Filharmonii; 
● bilety na koncerty w Filharmonii. 

Organizator dopuszcza zmiany w układzie nagród. 
10. Organizator przewidział również nagrody pocieszenia. 
11. Opiekunowie zespołów, które wezmą udział w grze, zobowiązane są do zgromadzenia i 
przekazania Organizatorowi zgód opiekunów prawnych na publikację wizerunku zespołu. 
Formularz zostanie przekazany zgłaszającemu opiekunowi w korespondencji e-mail. 
12. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych), zarówno dla celów organizacji i przeprowadzenia gry, wyłonienia i 
powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach 
marketingowych i promocyjnych działalności Organizatora, a także w celach statystycznych, 
analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Szczegółowe zasady 
przetwarzania przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie udostępnionych 
przez uczestników konkursu danych osobowych dostępne są pod adresami: 
http://filharmonia.szczecin.pl/rodo oraz http://filharmonia.szczecin.pl/polityka_prywatnosci. 
13. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. 
15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, lub pod 
adresem e-mail: uslysz@filharmonia.szczecin.pl.


