
 

 

REGULAMIN  
BYDGOSKICH MISTRZOSTW ESCAPE ROOMÓW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator:  RMR Mikołaj Racki, Filip Mroczek, Michał Rajszel s.c.,  

ul. Plac Teatralny 4/4  

85-069 Bydgoszcz 

NIP: 967-13-87-373 

Kontakt: mistrzostwa@wyjscieawaryjne.pl 



 

 
 
 
  

S
tr

o
n

a
2
 

§1 ZASADY OGÓLNE BYDGOSKICH MISTRZOSTW ESCAPE ROOMÓW 

1. Organizatorem Bydgoskich Mistrzostw Escape Roomów (zwanych dalej 

w treści niniejszego Regulaminu jako Mistrzostwa) jest spółka RMR Mikołaj 

Racki, Filip Mroczek, Michał Rajszel s.c., (zwana dalej w treści niniejszego 

Regulaminu jako Organizator). 

2. Mistrzostwa mają charakter rekreacyjny, a nie sportowy. 

3. Mistrzostwa realizowane są dzięki wsparciu Miasta Bydgoszczy. 

4. Mistrzostwa odbywają się w dniach od 2.08.2021 do 26.09.2021. 

W szczególnych przypadkach mogą zostać przedłużone, a terminy 

poszczególnych wydarzeń mogą zostać zmienione. O zmianach tych 

decyduje wyłącznie Organizator i jego decyzja jest ostateczna. 

5. Mistrzostwa odbywają się według zasad opisanych w niniejszym 

Regulaminie, a pomocniczo również według zasad opisanych na Stronie 

Mistrzostw (https://wyjscieawaryjne.pl/bydgoskiemistrzostwa/ i podstrony). 

6. Mistrzostwa podzielone są na trzy etapy:  

a. ETAP ONLINE, 

b. GRA MIEJSKA, 

c. WIELKI FINAŁ. 

7. Udział w mistrzostwach jest darmowy, w tym sensie, że nie są pobierane 

przez Organizatora żadne opłaty. Ewentualne koszty transportu, noclegu 

i wyżywienia pokrywają uczestnicy Mistrzostw (Drużyna) we własnym 

zakresie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdyby 

zaistniała taka konieczność, o czym poinformuje z wyprzedzeniem. 

 

§2 PRZYSTĄPIENIE DO MISTRZOSTW 

1. W Mistrzostwach może wziąć udział Drużyna składająca się od 2 do 4 

osób. O tym czy dane osoby uzyskały status Drużyny świadczy wyłącznie 

Zapis na Mistrzostwa, czyli poprawne wypełnienie wszystkich 

wymaganych pól zapisu drużyny w sekcji ‘ZAPISZ DRUŻYNĘ’, zawartej na 

podstronie Mistrzostw (https://wyjscieawaryjne.pl/bydgoskiemistrzostwa/wezudzial/) 

oraz przesłanie tak zapisanej drużyny (wraz z odpowiedziami ETAPU 

ONLINE) na serwer Organizatora, poprzez kliknięcie przycisku ‘WYŚLIJ 

ODPOWIEDZI’, znajdującego się u dołu wyżej wymienionej podstrony 

Mistrzostw.  

2. Zapis na Mistrzostwa jest możliwy do końca dnia 14.09.2021, z tym 

zastrzeżeniem, że jedyny termin na zrealizowanie GRY MIEJSKIEJ będzie 

miał miejsce 15.09.2021 i pod warunkiem istnienia wolnych slotów do gry 

miejskiej (gra nie jest symultaniczna). 

https://wyjscieawaryjne.pl/bydgoskiemistrzostwa/
https://wyjscieawaryjne.pl/bydgoskiemistrzostwa/wezudzial/
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3. Poprzez Zapis na Mistrzostwa Drużyna akceptuje Regulamin, a także 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w polu 

‘ZAPISZ DRUŻYNĘ’, w celu udziału w Mistrzostwach, co jest dobrowolne 

ale konieczne dla dalszego udziału w Mistrzostwach.  

4. W składzie Drużyny nie może znaleźć się osoba powiązana 

z Organizatorem. Za osoby powiązane z Organizatorem uważa się: 

a. członka najbliższej rodziny Organizatora (wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, małżonek, osoba pozostającą w stosunku 

przysposobienia z Organizatorem), 

b. pracownik Organizatora, taki jak np. Mistrz Gry, 

c. współpracownik lub kontrahent Organizatora, związany 

z Organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, 

o świadczenie usług, taki jak np. Mistrz Gry. 

5. Na Mistrzostwa można zapisać się tylko raz. Skład osobowy danej 

Drużyny nie może powtórzyć się, choćby w części, w innej Drużynie. 

Zmiana składu osobowego Drużyny jest niemożliwa w trakcie trwania 

Mistrzostw, chyba że chodzi o usunięcie jednego członka Drużyny ze 

składu Drużyny (przy zachowaniu minimalnej liczby członków Drużyny).  

6. Tylko Drużyny (poprzez prawidłowy zapis na mistrzostwa oraz udzielenie 

poprawnych odpowiedzi w Etapie Online mają prawo wziąć udział 

w GRZE MIEJSKIEJ. Dwanaście najszybszych Drużyn z GRY MIEJSKIEJ 

będzie miało szansę zmierzyć się w WIELKIM FINALE.  

7. Adres e-mail podany przy ‘Zapisie na Mistrzostwa’ jest wyłącznym 

sposobem komunikacji Drużyny z Organizatorem, za wyjątkiem słownych 

instrukcji podawanych na różnych etapach Mistrzostw. Organizator 

może korzystać z różnych adresów e-mail. 

 

§3 ETAP ONLINE 

1. ETAP ONLINE jest pierwszym etapem Mistrzostw, a zarazem Zapisem na 

Mistrzostwa. 

2. ETAP ONLINE składa się 7 zadań i zagadek, zapisanych w formacie .png 

(obraz wyświetlany na monitorze urządzenia, za pomocą przeglądarki 

internetowej).  

3. ETAP ONLINE odbywa się wyłącznie na podstronie Mistrzostw:  

 

https://wyjscieawaryjne.pl/bydgoskiemistrzostwa/wezudzial/  

 

4. Przy każdym zadaniu i zagadce znajduje się pole odpowiedzi, 

przyporządkowane danemu zadaniu i zagadce. Pole to należy 

prawidłowo uzupełnić odpowiedzią. Wielkość ewentualnych liter oraz 
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spacji nie mają znaczenia (odpowiedzi będą sprawdzane przez 

Organizatora osobiście i nie będą weryfikowane elektronicznie poprzez 

system). Odpowiedzią może być słowo, zdanie, litera, cyfra albo znak. 

5. Po wypełnieniu wszystkich pól odpowiedziami oraz po wypełnieniu pola 

‘ZAPISZ DRUŻYNĘ’ należy kliknąć przycisk ‘WYŚLIJ ODPOWIEDZI’, aby 

skutecznie zapisać drużynę, oddać odpowiedzi w ETAPIE ONLINE oraz 

mieć szansę do przejścia do drugiego etapu, tj. GRY MIEJSKIEJ. 

6. W trakcie wpisywania odpowiedzi w odpowiednie rubryki, a także po ich 

przesłaniu system nie poinformuje Drużyny, czy dana odpowiedź jest 

poprawna czy też nie. 

7. Dla ETAPU ONLINE wystarczy posiadanie zainstalowanej przeglądarki 

internetowej z obsługą HTML5 (np. najnowsza wersja Microsoft Edge albo 

Google Chrome), umiejętność korzystania z usług Google Maps, Google 

Street View, YouTube, wyszukiwarki Google lub innych podobnych usług. 

8. Można zgłosić tylko jedną Drużynę oraz podjąć tylko jedną próbę 

w etapie ONLINE. Każde kolejne zgłoszenie oraz każda kolejna partia 

odpowiedzi nie będzie uwzględniana przez Organizatora.  

9. Drużyna udziela odpowiedzi i dokonuje Zapisu Drużyny tylko na jednym 

urządzeniu i tylko na jednej przeglądarce. Nie ma potrzeby powtarzania 

tych czynności przez innych członków drużyny.  

10. W trakcie ETAPU ONLINE członkowie Drużyny nie muszą znajdować się 

w tym samym miejscu i miejscowości, a także mogą współpracować ze 

sobą wyłącznie zdalnie. 

11. Czas, w jakim Drużyna udzieli wszystkich odpowiedzi nie ma znaczenia 

dla wyniku w tym etapie Mistrzostw, byleby Drużyna dokonała Zapisu na 

Mistrzostwa i udzieliła odpowiedzi do końca dnia 14.09.2021, z tym 

zastrzeżeniem, że jedyny termin na zrealizowanie GRY MIEJSKIEJ będzie 

miał miejsce 15.09.2021 i pod warunkiem istnienia wolnych slotów do gry 

miejskiej (żaden etap tych Mistrzostw nie jest symultaniczny). 

12. W szczególnym wypadku Organizator może zakończyć ETAP ONLINE 

wcześniej, gdyby okazało się, że prawidłowych odpowiedzi udzieliła 

znaczna ilość Drużyn, przewyższająca możliwości organizacyjne i czas 

rozgrywania niesymultanicznej GRY MIEJSKIEJ (1 miesiąc).  

 

§4 GRA MIEJSKA 

1. GRA MIEJSKA rozpocznie się po ogłoszeniu jej terminu przez 

Organizatora, jednak nie wcześniej niż 15.8.2021 (planowana data 

rozpoczęcia). GRA MIEJSKA zakończy się z końcem dnia 15.09.2021. 

2. GRA MIEJSKA nie jest symultaniczna. Zabronione jest równoległe 

uczestnictwo i rozwiązywanie GRY MIEJSKIEJ przez dwie lub więcej 

Drużyn. Takie Drużyny mogą zostać zdyskwalifikowane. 
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3. GRA MIEJSKA odbywać się będzie dla każdej zakwalifikowanej Drużyny 

w różnym terminie, w tzw. slotach godzinowych. O sposobie zapisu na 

wybrany dzień oraz slot godzinowy Organizator poinformuje w drodze 

mailowej wszystkie Drużyny, które przeszły pomyślnie ETAP ONLINE, przed 

startem drugiego etapu Mistrzostw. 

4. Drużyna w trakcie GRY MIEJSKIEJ powinna posiadać przynajmniej jeden 

sprawny telefon typu smartfon z dostępem do internetu, przy czym 

rekomendowane jest, aby wszyscy członkowie Drużyny posiadali takie 

telefony. Telefon powinien mieć możliwość wykonywania połączeń w 

krajowych sieciach telekomunikacyjnych a także mieć dostęp do 

skrzynki pocztowej oraz możliwość odbierania i wysyłania e-maili. 

5. Zważywszy na czasowy aspekt GRY MIEJSKIEJ, Drużyny jak i poszczególni 

członkowie Drużyn zobowiązują się do ścisłego przestrzegania 

przepisów o ruchu drogowym, w tym respektowania praw innych 

przechodniów oraz pojazdów w ruchu drogowym. Organizator 

niniejszym przypomina Drużynom i członkom poszczególnych Drużyn 

o istnieniu praw fizyki, takich jak grawitacja. Zakazane jest 

w szczególności wspinanie się na jakiekolwiek obiekty (GRA MIEJSKA nie 

zakłada pokonywania jakichkolwiek przeszkód terenowych ani też 

wchodzenia czy też wkraczania na tereny i obszary zamknięte, do 

budynków oraz na cudze nieruchomości, w tym grunty). 

6. Każdy z członków Drużyny zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązującego prawa, Regulaminu i do zachowywania się zgodnie z 

dobrymi obyczajami. Organizator ma prawo dyskwalifikacji z Mistrzostw 

Drużyny, której członek działa w sposób sprzeczny z prawem, 

Regulaminem lub dobrymi obyczajami.  

7. Oceny respektowania niniejszego Regulaminu mogą dokonywać 

sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora, rozmieszczeni na obszarze 

GRY MIEJSKIEJ.  

8. Drużyna chcąca wziąć udział w GRZE MIEJSKIEJ będzie musiała stawić 

się w siedzibie Organizatora przy ul. Plac Teatralny 4/4 w Bydgoszczy.  

9. Jedynym momentem gry miejskiej, w którym Drużyna musi stawić się 

w pełnym składzie osobowym Drużyny jest moment startu GRY MIEJSKIEJ, 

w siedzibie Organizatora. 

10. Po sprawdzeniu tożsamości składu osobowego Drużyny, Organizator lub 

Reprezentant Organizatora przedstawi niezbędne informacje, wyda 

pakiet startowy Drużynie wraz z unikalnym kodem drużyny i elektronicznie 

oznaczy czas startu gry miejskiej danej Drużyny. 

11. Gra miejska rozpocznie się na parterze budynku siedziby Organizatora, 

niezależnie od pogody. W szczególnych wypadkach dana Drużyna 

w porozumieniu z Organizatorem będzie mogła przełożyć start gry 

miejskiej na inny, wolny slot godzinowy. Po rozpoczęciu gry miejskiej nie 
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będzie można jej przerwać lub przełożyć startu na inny slot godzinowy, 

nawet w przypadku zmiany warunków atmosferycznych na niekorzystne. 

12. GRA MIEJSKA polegać będzie na rozwiązaniu kilku zadań, które dadzą 

Drużynie konkretną odpowiedź. Odpowiedzią może być słowo, litera, 

cyfra, znak, dźwięk lub sygnał.  

13. Organizator nie poinformuje Drużyny przed grą ani w trakcie gry w jaki 

sposób Drużyna ma przekazać Organizatorowi prawidłowe odpowiedzi. 

Jest to częścią GRY MIEJSKIEJ. 

14. Zakończenie GRY MIEJSKIEJ w przypadku uzyskania przez Drużynę 

prawidłowych odpowiedzi i przesłania ich Organizatorowi zarejestruje 

godzinę zakończenia GRY MIEJSKIEJ z dokładnością co do minuty.  

15. Najszybsze dwanaście Drużyn (tj. Drużyn z najkrótszym czasem, liczonym 

od wydania pakietu startowego oraz rejestracji czasu do czasu 

otrzymania prawidłowych odpowiedzi, zgodnie z pkt. 10 powyżej) 

otrzyma awans do Wielkiego Finału. W przypadkach remisu ostatniej 

drużyny z drużyną trzynastą i każdą następną Organizator w miarę 

możliwości dopuści do Wielkiego Finału kolejną drużynę. Jeśli jednak nie 

będzie to możliwe, o awansie remisujących drużyn zadecyduje 

losowanie lub dogrywka, zgodnie z decyzją Organizatora.  

 

§5 WIELKI FINAŁ 

1. WIELKI FINAŁ rozegra się w specjalnie przygotowanym escape roomie, 

przy ul. Plac Teatralny 4/4 w Bydgoszczy. Escape Room finałowy nie był 

nigdy udostępniany publiczności. 

2. WIELKI FINAŁ odbędzie się w dniach 25.09.2021 oraz 26.09.2021, 

z podziałem na sześć gier na każdy dzień, a każda gra będzie miała 

wcześniej ustalony termin godzinowy.  

3. Zapis na poszczególny termin godzinowy odbędzie się w drodze 

mailowej, zgodnie z procedurą przedstawioną przez Organizatora. 

4. Limit czasu gry wynosi 60 minut, przy czym finałowy escape room nie jest 

scenariuszem zaprojektowanym na 60 minut (Organizator zakłada, iż 

Drużyny osiągną krótszy czas gry).  

5. W trakcie gry finałowej zabronione jest korzystanie z telefonów 

komórkowych oraz innych podobnych urządzeń służących do 

komunikacji na odległość, a także z latarek, w tym latarek na promienie 

UV oraz podczerwień.  

6. W trakcie gry finałowej zakazane jest korzystanie z jakichkolwiek 

urządzeń wpływających na mechanizmy finałowego escape roomu, 

za wyjątkiem rekwizytów stanowiących wyposażenie finałowego 

escape roomu. 
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7. W trakcie gry finałowej Drużyny nie otrzymają żadnej podpowiedzi ze 

strony Mistrza Gry oraz Organizatora.  

8. W trakcie trwania Wielkiego Finału (vide pkt 2. powyżej) zabronione jest 

komunikowanie się ze sobą poszczególnych Drużyn, pod rygorem 

wykluczenia z finału i dyskwalifikacji Drużyn łamiących ten zakaz.  

9. Gdyby w trakcie gry wystąpił problem techniczny, Drużyna sygnalizuje 

go Mistrzowi Gry, który w przypadku uwzględnienia tego zarzutu 

wstrzymuje grę na czas naprawienia usterki lub rozwiązania problemu 

technicznego. W tym czasie gracze zobowiązani są do opuszczenia 

przestrzeni gry zgodnie z instrukcją Mistrza Gry, przy zakazie wzajemnej 

komunikacji (pod rygorem dyskwalifikacji), do czasu rozwiązania 

problemu technicznego.  

10. Najszybsza Drużyna, tj. Drużyna z najkrótszym czasem liczonym przez 

Mistrza Gry od startu gry do jej zakończenia, wygrywa Wielki Finał oraz 

całe Mistrzostwa. Na podium awansują również dwie kolejne Drużyny 

o najkrótszych czasach gry, osiągniętym w trakcie Wielkiego Finału. 

11. Gdyby żadna z drużyn nie ukończyła finałowego escape roomu 

w wyznaczonym czasie 60 minut, o wyniku decyduje stopień ukończenia 

scenariusza, określany przez Mistrza Gry po upływie 60 minut. Drużyna 

z największym stopniem rozwiązania scenariusza uzyskuje miejsce 

pierwsze. W przypadkach remisu na miejscu pierwszym, drugim lub 

trzecim Organizator w miarę możliwości nagrodzi w ten sam sposób 

wszystkie remisujące Drużyny. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, 

o awansie remisujących Drużyn zadecyduje losowanie lub dogrywka, 

zgodnie z decyzją Organizatora. 

12. Wszystkie Drużyny wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na 

kanałach social media Organizatora (zdjęcie grupowe po grze), a także 

wyrażają zgodę na rejestracje przebiegu gry na potrzeby oceny gry 

i dalszego przebiegu Mistrzostw.  

13. Organizator w szczególnych przypadkach, zważywszy na rekreacyjny 

charakter Mistrzostw, ma prawo dopuszczenia do udziału w WIELKIM 

FINALE lub w GRZE MIEJSKIEJ Drużyn, które nie uczestniczyły we 

wcześniejszych etapach (dzika karta). 

 

 

§6 NAGRODY 

1. Nagrodą za udział w ETAPIE ONLINE jest odznaka, przypisywana 

elektronicznie na portalu Lockme.pl każdemu uczestnikowi, 

posiadającymi konto na tym portalu i który zgłosi e-mailowo chęć 

otrzymania takiej odznaki, na adres mistrzostwa@wyjscieawaryjne.pl, 

w terminie do dnia 30.11.2021. W zgłoszenie e-mailowe powinno 

mailto:mistrzostwa@wyjscieawaryjne.pl
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wskazywać konto, któremu powinno się przypisać taką odznakę, a także 

nazwę Drużyny, w której uczestnik brał udział w Mistrzostwach. 

2. Nagrodą za udział w GRZE MIEJSKIEJ jest jedna zniżka na grę w escape 

roomie Wyjścia Awaryjnego, wynosząca 30 PLN.  

3. Nagrodą za ukończenie GRY MIEJSKIEJ z powodzeniem jest unikalna 

drewniana odznaka Wyjścia Awaryjnego, upamiętniająca 

to wydarzenie. 

4. Nagrodą za zajęcie 2. i 3. miejsca w WIELKIM FINALE jest voucher na 

Morskie Opowieści Wyjścia Awaryjnego, którego premiera przewidziana 

jest na jesień 2021r.  

5. Nagrodą za zajęcie 1. Miejsca w WIELKIM FINALE jest voucher na portalu 

Lockme.pl, w wysokości 900 PLN. 

 

§7 DANE OSOBOWE 

1. Ze względu na przepisy podatkowe, zwycięzcy WIELKIEGO FINAŁU 

zobowiązani będą do przedstawienia Organizatorowi dodatkowych 

danych osobowych w celu realizacji płatności ewentualnego podatku 

od nagrody.  

2. Administratorem danych osobowych składu osobowego Drużyn jest 

Organizator. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu organizacji 

Mistrzostw oraz przekazania nagród i realizacji ewentualnych przepisów 

podatkowych. 

4. Organizator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych. 

5. Drużyny mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do 

ich korygowania. 

6. Udzielanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne. 

 

§8 REKLAMACJE 

1. Każda Drużyna ma prawo złożyć reklamację na adres e-mail: 

mistrzostwa@wyjscieawaryjne.pl, w terminie 3 dni od dnia zakończenia 

danego etapu Mistrzostw. Reklamacja powinna być dokładnie 

uzasadniona oraz wskazywać żądanie. Reklamacja powinna określać 

konkretną Drużynę oraz imię i nazwisko osoby składającej reklamację. 

2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni 

roboczych od daty jej złożenia, na adres zwrotny email. 

 

Wersja 1.0 | Bydgoszcz, 1.08.2021 

mailto:mistrzostwa@wyjscieawaryjne.pl

