
Turniej Escape Room Mystery Machinery 
– Regulamin Turnieju 
 

Informacje dotyczące zakwalifikowania drużyny: 

1. Zgłoszenia odbywają się na miejscu w lokalu Mystery Machinery w 
Katowicach. Pracownik Recepcji Escape Room przy wydawaniu 
biletów informuje graczy, że wszystkie grupy, które w dniu 18.09.2021 
wykupiły grę, mogą wziąć udział w turnieju Escape Room. Udział w 
turnieju jest dobrowolny. 

Zasady turnieju 

1. Niniejszy regulamin dotyczy Turnieju Escape Room Mystery 
Machinery  

2. Podmiotem organizującym turniej jest: Mystery Machinery Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Głowackiego 10, Kraków 30-085, KRS 0000895546, NIP 
6772463453, REGON 388725478 

3. Turniej Escape Room  będzie realizowany w lokalu Mystery Machinery 
w C.H. Załęże w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 69.  Turniej Escape 
Room będzie się odbywać 18 września 2021 roku w godzinach 10:00 – 
24:00.  

4. Każda grupa, która w dniu 18 września 2021 wykupi Grę w Escape 
Room jest informowana przez obsługę lokalu (wydająca bilet), że 
może wziąć dobrowolny udział w Turnieju Escape Room.  

5. Turniej polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie przejść Escape 
Room. Na tablicy koło Pokoju Mistrzów Gry będą zapisywane czasy 
przejścia pokoi, tych drużyn, które wyraziły chęć udziału w turnieju.  
Dla każdego pokoju będzie osobny ranking. Oprócz zapisów na tablicy, 
osoba odpowiedzialna za turniej ze strony organizatora, prowadzi 
rejestr czasów przejść poszczególnych pokoi w pliku Excel na 
komputerze.  

6. W dniu 19 września osoba odpowiedzialna za turniej ze strony 
organizatora weryfikuje czasy przejścia każdego z pokoi. Dla każdego 
pokoju wyłania po jednej drużynie, która przeszła dany pokój 
najszybciej.  

7. W turnieju są dwie zwycięskie drużyny – dla każdego pokoju jest 
wyłaniana jedna drużyna. Liczba osób w drużynach wynosi dla 30 
minutowego pokoju od 2-4 –dla 60 minutowego pokoju od 2 do 6.  



8. W dniu 20 września na profilu Facebook organizatora zostaną 
opublikowane oficjalne wyniki turnieju.  

9. Nagrody w Turnieju Escape Room to: : voucher na darmową grę 30 
min. w Laser Tag (z terminem wykorzystania do 30.10.2021) oraz gadżet 
w postaci torby materiałowej (białej lub czarnej) dla każdego członka 
zespołu.  

10. Gracze ze zwycięskich drużyn mogą odebrać nagrody w terminie od 
20 września 2021 do 30 września 2021.  

11. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30 września, po tym czasie 
Nagroda traci ważność.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W 
takim wypadku nagroda przepada.  

13. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia 
lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: 
katowice@mysterymachinery.pl  

14. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz 
uzasadnienie reklamacji.  

15. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty ich wpłynięcia.  
16. Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników 
Konkursu jest Mystery Machinery Sp. z o.o. ul. Głowackiego 10, Kraków 
30-085.  

17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE 
(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku 
Mystery Machinery Escape Room & Laser Tag.  

18. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o 
zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 
danych wynikającego z przepisów prawa.  

19. Postanowienia końcowe  
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
decydujący głos należy do organizatora turnieju.  
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