
Regulamin gry „Filharmonia Escape Room” 
 
Objaśnienie terminów: 
 
„Filharmonia Escape Room” - gra typu „Escape Room” (zwana dalej grą) o 
charakterze edukacyjno - rozrywkowym, polegająca na wykonywaniu zleconych zadań 
w podanym zakresie czasowym, w zamkniętych pomieszczeniach na terenie gmachu 
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1. 
 
Organizator - Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
(zwana dalej Filharmonią lub Organizatorem) 
 
Koordynatorzy gry „Filharmonia Escape Room”:  
 
Marcin Bańdo – Kierownik Działu Promocji 
 
Monika Woźniak – Referent ds. Organizacji Widowni 
 
Bernadetta Skiba – Główny Specjalista ds. Organizacji Widowni 
 
Patrycja Curyło – GameScape 
 
Magdalena Budek - GameScape 
 
Uczestnik gry „Filharmonia Escape Room” - to osoba (zwana dalej Uczestnikiem), 
która: zakupiła bilety, zgodnie z cennikiem określonym w kasie biletowej Filharmonii.  
 

§ 1 
Wstęp 

 
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w grze „Filharmonia Escape 
Room” 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. W grze może wziąć udział każda osoba która ukończyła 10 rok życia, zgłosiła 

swój udział w grze oraz zakupiła bilet. 
2. Osoby w wieku od 10 do 16 roku życia mogą wziąć udział w  grze jedynie pod 

stałą opieką osób pełnoletnich. 
3. Osoby niepełnoletnie, muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na wzięcie udziału w grze. 
4. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu 

oraz zaleceń pracowników 
 
 

 
 
 
 



§ 3 
Zgłoszenia i bilety 

 
1. Rezerwacji biletów na grę „Filharmonia Escape Room” należy dokonywać w 

Dziale Promocji Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – 
Organizacja Widowni, elektronicznie za pomocą adresu 
widownia@filharmonia.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem 12 619 87 21 
wew. 33 

2. Zgłaszając swój udział, należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz 
(W przypadku osób niepełnoletnich) imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 
prawnego), numer tel. lub adres e-mail. 

 
 

§ 4 
REGULAMIN 

 
 

1. Terminy gry są każdorazowo ogłaszane na stronie www.filharmonia.krakow.pl 
oraz na fanpage’u Filharmonii na portalu społecznościowym facebook.  

2. Cennik biletów: 
bilet dla 2 osób – 120,00 zł / 60,00 zł od osoby 
bilet dla 3 osób – 165,00 zł / 55,00 zł od osoby 
bilet dla 4 osób – 200,00 zł / 50,00 zł od osoby 
bilet dla 5 osób – 225,00 zł / 45,00 zł od osoby 
bilet dla 6 osób – 240,00 zł / 40,00 zł od osoby 
Płatności można dokonywać przelew na konto Filharmonii podane na stronie 
www.filharmonia.krakow.pl lub w kasie Filharmonii w godzinach jej pracy. 

3. Gra „Filharmonia Escape Room” w budynku Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1. 

4. W grze mogą uczestniczyć drużyny składające się z od 2 do 6 graczy. 
5. Maksymalny czas samej gry to 60 minut. Do tego czasu należy doliczyć 

kilkanaście minut na przedstawienie spraw organizacyjnych związanych z grą. 
6. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz 

będących w trakcie leczenia psychiatrycznego. 
7. Gra jest rankingowa co oznacza, że oceniany jest czas oraz punktacja za 

rozwiązanie zagadek. 
8. Organizator będzie publikował rankingi najlepszych drużyn na koniec 

miesiąca, w którym odbywa się gra za pośrednictwem strony internetowej 
www.filharmonia.krakow.pl oraz na fanpage’u Filharmonii na portalu 
społecznościowym facebook.  
 
 
 

§ 5 
Warunki bezpieczeństwa 

 
1. W każdym momencie gry możliwe jest jej przerwanie na życzenie 

uczestników. W tym celu należy poinformować obecnych w budynku 
pracowników Obsługi Widowni Filharmonii lub koordynatorów gry. 
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2. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń 
pracowników Filharmonii i koordynatorów gry, pracownicy mają prawo 
wyprosić uczestników gry z obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie 
przysługuje zwrot pieniędzy.  

3. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste 
powstałe z winy uczestników.  

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 
Ochrona wizerunku i danych osobowych 

 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zebranych w trakcie gry jest 
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul 
Zwierzynieckiej 1, 31-103 Kraków.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych w celach przeznaczonych do gry 
„Filharmonia Escape Room”  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Filharmonię 
im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz osoby i podmioty działające w 
imieniu i na rzecz Filharmonii i wyłącznie we wskazanym wyżej celu, z 
zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

4. Uczestnik gry posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Uczestnikowi gry przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego 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. 

6. Filharmonia nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników gry 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będzie realizować 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

7. Uczestnik posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

8. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji powyższego celu.  
 

§ 7 
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 „Filharmonia 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 „Filharmonia Escape Room” wyłącznie 
osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciw wskazań 
medycznych do uczestnictwa w grze typu Escape Room.  

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 
 
 
 
 


