
UMOWA 

1. Organizator - Bizukoma Małgorzata Bizukojć z siedzibą w Dąbrówce ul. Cisowa 10/2, 62-070 Dąbrówka, NIP: 

9551925098 - w ramach Umowy, podejmuje się przygotowania gry typu larp pt. „Kasztel Wygnańców: Powrót” 

(zwanej dalej Grą), realizowanej w ramach cyklu „Spotkania na szlaku”. Gra odbędzie się w dniach 29.11 – 

01.12.2019 na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, adres:  Biskupin 3, 88-410 Biskupin, według 

następującego planu: 

Przyjazd graczy                od 15.00 29.11.2019 

Akredytacja graczy           17.30- 18.30 29.11.2019 

Obowiązkowe warsztaty  19.00 29.11.2019 

Gra 29.11.2019                 20.30 - ok.01.00 

Gra 30.11.2019                 10.00 - 15.00 i 16.30 - 23.00 

Wyjazd graczy                   do 13.00 01.12.2019 

Przerwy w grze są związane z wydawaniem posiłków i noclegami off game. 

2. W ramach Umowy Organizator zapewnia Uczestnikowi – fabularne ramy gry; miejsce gry, bez wyłączności (możliwa 

obecność zwiedzających) – teren Muzeum Archeologicznego w Biskupinie; pełne wyżywienie (3 posiłki w sobotę i 1 

posiłek w piątek oraz niedzielę); dwa noclegi w Domu Muzealnika; dokumentację fotograficzną z imprezy (Organizator 

nie daje gwarancji, że Uczestnik pojawi się na zdjęciach).  

3. Uczestnik dostarczy Organizatorowi skonsultowaną z nim kartę postaci (jedna strona A4) drogą elektroniczną (w 

wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na skrzynkę Spotkań na Szlaku) najpóźniej do 10.11.2019 

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się ze standardami dotyczącymi strojów dopuszczonych na Grze, zawartymi w 

Dokumencie Projektowym. Uczestnik dostarczy Organizatorowi zdjęcia propozycji kostiumu na Grę  drogą 

elektroniczną (w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na skrzynkę Spotkań na Szlaku) najpóźniej do 

10.11.2019, celem akceptacji, a w przypadku jej braku zastosuje się do sugerowanych przez Organizatora zmian. 

Brak zastosowania się do sugestii Organizatora i nie posiadanie kostiumu spełniającego standardy Gry może 

skutkować nie dopuszczeniem gracza do Gry, bez zwrotu wynagrodzenia wpłaconego na rzecz Organizatora. 

5. Organizator nie zapewnia w ramach Umowy transportu na miejsce Gry, Uczestnik jest zobligowany dotrzeć we 

skazane miejsce we własnym zakresie. Koszty takiego transportu ponosi w całości Uczestnik. 

6. Uczestnik zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie w kwocie 499,00 zł za wykonanie Umowy i umożliwienie udziału 

Uczestnika w Grze. 

7. Cena wskazana w pkt. 6 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi pełną należność przysługującą Organizatorowi 

od Uczestnika za wykonanie Umowy jak również wskazana cena zawiera wszelkie podatki oraz należności 

publicznoprawne. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 05.11.2019, przez zakup biletu na larpa w internetowym sklepie na stronie 

www.bizukoma.com. 

9. Brak zapłaty wynagrodzenia przez Uczestnika na rzecz Organizatora w terminie wskazanym w pkt.8 skutkować 

będzie prawem do odstąpienia przez Organizatora od Umowy, bez obowiązku do uprzedniego wezwania do zapłaty 

Uczestnika.  

10. Zapłata jest bezzwrotna - jedynie w wypadku, gdy Uczestnik nie może pojawić się na grze, a wśród osób z listy 

rezerwowej znajdzie się chętny, by zająć wakat - Uczestnikowi zostanie zwrócone 80% wpłaconej kwoty. Ze względu 

na specyfikę larpa nie istnieje możliwość przekazania wakatu osobie, która wcześniej nie zgłosiła chęci udziału w 

Grze. Przekazanie biletu jest możliwe do 48h przed rozpoczęciem Gry. 

11. Organizator nie gwarantuje wykonania przez Uczestnika wszystkich elementów wskazanych w Dokumencie 

Projektowym z uwagi na fakt, iż na przebieg Gry wpływ mają wszystkie osoby w niej uczestniczące oraz ich 



zachowania, na które Organizator nie ma wpływu i które nie mogą zostać przewidziane. Uczestnik przyjmuje 

wskazane okoliczności do wiadomości i jest świadom wynikających z tego konsekwencji. 

12. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem uczestnictwa” Gry realizowanej przez Organizatora i 

zobowiązuje się respektować wskazane w nim postanowienia 

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów, a także w sytuacji, gdy Uczestnik lub inni uczestnicy gry swoim 

zachowaniem powodowali będą zagrożenie dla osób trzecich lub siebie wzajemnie oraz zagrożenie dla mienia, 

Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z dalszego udziału w Grze lub przedwczesnego 

zakończenia Gry.  

14. Integralną część Umowy stanowią wszelkie wskazane w niej załączniki: 

a. Załącznik nr 1 do Umowy – link do Dokumentu Projektowego, 

b. Załącznik nr 2 do Umowy – Regulamin uczestnictwa, 

c. Załącznik nr 3 do Umowy – Obowiązek informacyjny. 

 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Link do Dokumentu Projektowego 

https://drive.google.com/file/d/1hKQZTi1HBoXvwUZvHT80uDyL2GOoyyFN/view?usp=sharing 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 

Regulamin uczestnictwa w Grach organizowanych przez Bizukoma Małgorzata Bizukojć z siedzibą w Dąbrówce ul. Cisowa 

10/2, 62-070 Dąbrówka  

§1  

1. Niniejszy regulamin uczestnictwa stanowi integralną część Umowy.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania podczas 

uczestnictwa w Grze od momentu jej rozpoczęcia do chwili zakończenia, w tym w przypadku jeśli zaistnieją podstaw do 

zakończenia przed planowanym czasem.  

3. Uczestnicząc w Grze Uczestnik przyjmuje do wiadomości związane z tym faktem ryzyka, które zostały wskazane w 

niniejszym regulaminie jakoś okoliczności wymienione przykładowo i oświadcza, że w przypadku ich zaistnienia nie będzie 

wnosił jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi.  

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać w trakcie Gry dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i jest zobowiązany 

przedłożyć go stosownym podmiotom w celu umożliwienia wykonania Umowy (np. przedłożenie w miejscu noclegu w celu 

umożliwienia zakwaterowania). Jeżeli uczestnik chce skorzystać z prawa do przysługujących mu zniżek np. w zakresie wstępu 

do określonych obiektów jest zobligowany posiadać i przedstawić takiemu podmiotowi stosowny dokument potwierdzający 

prawo do zniżki. Wskazane dokumenty nie są przekazywane Organizatorowi.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych 

jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki). Powodem odwołania 

imprezy może być również brak wymaganego minimum uczestników niezbędny do realizacji Gry, o czym Organizator jest 

zobowiązany powiadomić uczestników nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.  

6. Sprawny i należyty przebieg Gry zapewnia stosowanie się do zaleceń Organizatora lub osób przez niego wskazanych. 

Wskazane wytyczne mogą dotyczyć przemieszania się po planie Gry, określonego działania uczestników Gry oraz innych 

niezbędnych kwestii organizacyjnych.  

7. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz 

przepisów prawa lokalnego oraz regulaminów obowiązujących w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.  

8. Organizator oświadcza, że Gra nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 9. Teren Gry określony został wstępnie w Umowie, podczas Gry w razie wątpliwości teren Gry każdorazowo wyznacza 

Organizator lub wskazana przez niego osoba. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Gry wskazanego przez 

Organizatora.  



10. Każdy z uczestników Gry samodzielnie dba o swoje bezpieczeństwo podczas Gry. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa podczas Gry. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za straty na mieniu uczestnika Gry powstałe w trakcie Gry.  

11. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że na jej terenie znajdują się miejsca i przedmioty potencjalnie niebezpieczne, 

mogące wywołać uszczerbek na zdrowiu lub mieniu: nierówny teren, otwarty ogień, wysokie, powalone i spróchniałe drzewa, 

cierniste krzewy, wystające korzenie i gałęzie, dzikie zwierzęta, insekty (komary i kleszcze), jezdnia, elementy scenografii (dyby, 

tablice ogłoszeń, drewniane meble oraz studnia), a także drewniane budynki. Ponadto uczestnik może być narażony na niskie 

lub wysokie temperatury, wynikające z uwarunkowań pogodowych co Uczestnik przystępując do Gry akceptuje.  

12. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że w czasie Gry narażeni są na: a. obrażenia fizyczne wynikające z walki 

bronią larpową (bronią bezpieczną); b. stres związany z uczestnictwem w grze, przebywaniem w ciemności, byciem celem 

naumyślnego straszenia, związania itp.; c. ekspozycję na dużą ilość dymu (ognisko, świece dymne i flary); d. głośne dźwięki; e. 

ostre światło, migające światło, przebywanie w niedoświetlonych pomieszczeniach; f. choroby odkleszczowe (boreliozę i 

odkleszczowe zapalenie mózgu); g. choroby i zatrucia układu pokarmowego; h. pogryzienie przez insekty: komary, mrówki, itp.; 

i. utopienie lub podtopienie; j. podpalenia lub poparzenie ; k. potrącenie; l. obrażenia fizyczne wynikłe z popchnięcia, 

szturchnięcia lub szarpaniny; m. obrażenia fizyczne takie jak skręcenie stawu, złamanie kończyny, otarcia i skaleczenia; n. 

obrażenia fizyczne w wyniku oberwania się gałęzi, zawalenia drzewa lub innego elementu konstrukcji drewnianej.  

13. W trakcie Gry uczestnikom zakazuje się: a. wchodzenie na konstrukcje drewniane na terenie Gry oraz inne miejsce 

wskazane prze Organizatora jako niebezpieczne, b. spożywania, rozprowadzania oraz posiadania substancji psychoaktywnych: 

narkotyków i dopalaczy oraz przebywania na terenie Gry pod ich wpływem, c. nadużywania alkoholu d. podejmowania działań 

niebezpiecznych takich jak:  przenoszenie lub samowolne rozpalanie ognia, używanie do walki ciężkich przedmiotów itp.  

14. Uczestnik oświadcza, że nie posiada chorób, wad serca oraz innych organów uniemożliwiających mu lub utrudniających 

udział w Grze.  

15. W przypadku występowania u Uczestnika chorób, które nie uniemożliwiają mu uczestnictwa w grze poinformuje ona na 

piśmie Organizatora o takich okolicznościach wówczas Organizator dołoży starań, by ustrzec go przed negatywnymi 

czynnikami, jednak Uczestnik biorąc udział w Grze bierze za siebie i swój stan zdrowia pełną odpowiedzialność i przyjmuje do 

świadomości, że Organizator nie jest w stanie zagwarantować mu bezpieczeństwa.  

16. Ponadto Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż w trakcie realizacji Gry mogą mieć miejsce sceny z wykorzystaniem 

broni białej, pirotechniki lub przemocy co wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, wobec czego podjęcie przez 

Uczestnika działań niezgodnych z Umową lub wskazanym regulaminem, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu Uczestnika lub 

innych osób uczestniczących w Grze może skutkować wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Grze wraz z 

obowiązkiem naprawy wynikłych z tego tytułu strat oraz pokrycia powstałych kosztów.  

17. Organizator przed rozpoczęciem gry przeprowadza inspekcję bezpieczeństwa broni larpowej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne urazy spowodowane jej użytkowaniem lub jej zniszczenie. Wyłączną odpowiedzialność za 

konsekwencje takich zdarzeń ponosi użytkownik broni.  

18. Uczestnicy gry zobowiązani są do poszanowania przyrody. Obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia przyrody a każdy 

uczestnik ponosi w tym zakresie odpowiedzialność za swoje działania. Niniejszy obowiązek obejmuje zakaz śmiecenia. 

Wszelkie odpadki należy sprzątać i utylizować we własnym zakresie.  

19. Obowiązuje zakaz bezwzględny rozpalania ognia przez uczestników Gry. Rozpalenie ognia przez Organizatora odbywać się 

będzie w ściśle określonych warunkach pod kontrolą osób ze strony Organizatora. Niniejszy zakaz obejmuje również zakaz 

rozpalania ogania w budynkach za wyjątkiem świec, jednak zakazanym jest pozostawianie palących się świec bez nadzoru. 

 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu udziału w Grze lub usunięcia z Gry uczestników naruszających niniejszy 

regulamin.  

§2 

 1. Organizator oświadcza, że pozostaje autorem (lub będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe) wszelkich elementów 

twórczych, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności 

dotyczyć to będzie Dokumentu Projektowego, elementów wystroju, odzieży oraz inscenizacji wykorzystywanych podczas Gry z 

zasobów Organizatora oraz inne niezbędne do realizacji Gry.  

2. Organizator oświadcza, że udziela Uczestnikowi niewyłącznej licencji, ograniczonej czasowo i terytorialnie do czasu i miejsca 

rozgrywania Gry wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Niniejsza licencja uprawnia Uczestnika do wykorzystywania 

wszelkich elementów twórczych (np. Dokument Projektowy Gry, elementów wystroju, odzieży oraz inscenizacji 

wykorzystywanych podczas Gry z zasobów Organizatora), który autorem pozostaję Organizator, bądź w zakresie których 

Organizatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe. Uczestnik może wykorzystywać wskazane elementy wyłącznie w 

zakresie niezbędnym do realizacji Gry. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wykorzystywania wskazanych elementów 

twórczych po zakończeniu Gry lub poza miejscem wyznaczonym jako plan Gry, jak również uczestnikowi nie przysługuje prawo 

do dalszego udostępniania lub przekazywania wskazanych elementów twórczych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, w 

szczególności nie przysługuje Uczestnikowi prawo do udzielania dalszych sublicencji lub prawo do wprowadzania zmian we 

wskazanych elementach bez pisemnej zgody Organizatora.  

 



 

Załącznik nr 3 do Umowy  

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Umowy W związku z treścią art. 13 

ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragnę poinformować, że administratorem podanych przez Panią/Pana 

danych osobowych jest Małgorzatą Bizukojć, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bizukoma Małgorzata Bizukojć z 

siedzibą w Dąbrówce ul. Cisowa 10/2, 62-070 Dąbrówka, NIP: 9551925098 (zwana dalej „Administratorem”).  

Administrator oświadcza, że nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Administrator informuje, że:   

• będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, 

PESEL, wizerunek utrwalony przez fotografa podczas organizowanej Gry będącej przedmiotem Umowy (jeśli została 

wyrażona osobna zgoda).   

• Pani/ Pana dane będą przetwarzane do chwili wykonania Umowy i przedawnienia się wynikającej z nich roszczeń, 

natomiast w zakresie wizerunku przez okres 2 lat   

• Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani Pana danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,   

• W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje  Pani/ Panu prawo 

do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej uprzednio przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem,  

•  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

• Przysługuje Pani/ Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.   

• Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć pozostaje niezbędne do  realizacji Umowy.  

• Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie Umowy.  Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą 

przekazywane podmiotów świadczących usługi  hotelarskie w zakresie zapewnienia noclegu zgodnie z Umową oraz 

fotografowi wykonującemu fotografie podczas Gry będącej przedmiotem Umowy - Bartoszowi Janiczkowi.   

• W oparciu o udostępnione dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

 

 


