
Regulamin "Święta Hal" 

5 grudnia 2020, edycja hybrydowa 

 

§1  

Formuła wydarzenia i uczestnictwa  

1. Święto Hal Targowych 5 grudnia 2020 r. jest wydarzeniem o charakterze 

hybrydowym, które łączy w sobie elementy wydarzenia on-line (w internecie) 

z elementami propozycji, zadań w przestrzeni publicznej, w tym na obszarze 

miejskich hal targowych oraz innych atrakcji miasta Gdyni. Hasło imprezy "To 

zagrajmy!" nawiązuje do specyfiki poszczególnych punktów programu wydarzenia, 

nawiązujących do zabaw logicznych, edukacyjnych, zadań kreatywnych 

z elementami tzw. grywalizacji, oraz autorskich prelekcji LIVE, w tym: 

1\ "Tropiciel" - edycja Gdynia / gra terenowa z wykorzystaniem aplikacji na 

smartphone'y  z geolokalizacją GPS, Partnerem Gry jest Muzeum Miasta Gdyni. 

Uczestnicy zabawy po jej przejściu, otrzymają zestawy pamiątek, zaś osoba lub zespół o najlepszym 

wyniku, dodatkową nagrodę w formie "Gry Planszowej" pt. "Monopoly Gdynia". 

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Można ją pobrać zarówno na telefony z systemem Android, jak iOS. 

Aby to zrobić należy wejść odpowiednio do sklepu Google Play lub AppStore. 

 

2\ "Fotograficzny - autorski Portret Hal Targowych" - kreatywna grywalizacja na 

halach. 

Wykonaj i zamieść w poście (nie relacji) na Instagramie w dniu wydarzenia do godz. 18.00 (z podanymi 

hasztagami i oznaczeniem) 4 fotografie, stanowiące TWÓJ AUTORSKI, Kreatywny POMYSŁ, na 

architektoniczny portret miejskich hal targowych (przykładowo - fotografia brył hali płaskiej i łukowej, a 

także wybrane detale architektoniczne obiektu – Zespołu Miejskich Hal Targowych) 

@Haletargowegdynia 

#haletargowegdynia  

#modernizmgdyni 

Z pośród opublikowanych zdjęć zostaną wybrane 4 najciekawsze "portrety architektoniczne hal" (łącznie 

16 fotografii: 4x4), które w formie albumu zostaną opublikowane 07.12 na stronie fanów Hal Targowych 

w Gdyni w serwisie facebook.com oraz poddane zostaną głosowaniu internautów. 

Zestaw zdjęć (portret hal), który w głosowaniu publiczności zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma 

nagrodę w postaci kosza prezentowego z wartości 200 zł z regionalnymi produktami Hal Targowych w 

Gdyni. Głosowanie będzie trwało do 11.12.2020 do godziny 9.00. 

 

3\ "Gra-My-w-TO!" "Spotkanie z mistrzami planszówek i gier RPG, "Cafe 

Księgarnia Vademecum" \ Transmisja bezpośrednio na stronie:  

 Facebook.com/HaleTargoweGdynia (od godz. 12:45) 

4\ "Sekrety Gdyńskich Hal Targowych" - prelekcja onlline Arka Brzęczka 

Transmisja bezpośrednio na stronie:  

 Facebook.com/HaleTargoweGdynia (od godz. 14:00) 

https://www.facebook.com/hashtag/haletargowegdynia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUVU4AmnmaLGYYxbZ6VmLpDnXcWJDkDJ1zJGk2FgT-szIQkHPtTAlug6HGYjxixAX8iroYFqNANL1YCjWNMbcCWBhTeX580-45wUsMT5r8ey5hgsQAMr-aFrh-J0yKgZKzSKfUtE5YHrsy69LSspihL&__tn__=q
https://www.facebook.com/hashtag/modernizmgdyni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUVU4AmnmaLGYYxbZ6VmLpDnXcWJDkDJ1zJGk2FgT-szIQkHPtTAlug6HGYjxixAX8iroYFqNANL1YCjWNMbcCWBhTeX580-45wUsMT5r8ey5hgsQAMr-aFrh-J0yKgZKzSKfUtE5YHrsy69LSspihL&__tn__=q
https://facebook.com/?__cft__%5b0%5d=AZUVU4AmnmaLGYYxbZ6VmLpDnXcWJDkDJ1zJGk2FgT-szIQkHPtTAlug6HGYjxixAX8iroYFqNANL1YCjWNMbcCWBhTeX580-45wUsMT5r8ey5hgsQAMr-aFrh-J0yKgZKzSKfUtE5YHrsy69LSspihL&__tn__=q


 

 

5\ "Vega Quick Quiz" - wiedzowo-edukacyjny quiz Atelier Smaku o kuchni 

i produktach wegańskich, w tym dostępnych na halach targowych. 

Link do quizu pojawi się 5.12 o godzinie 12.30 w wydarzeniu na FB/HaleTargoweGdynia 

6\  Odkoduj Hale Regionalne - Mapa Kulinarna Pomorza 

Aby ukończyć zabawę, należy wypełnić trzy wymagane zadania: 

KROK 1> Odszukaj na halach i Placu Targowym stoiska z czerwonymi tabliczkami i logo Hal (minimum 10 

stoisk) z napisem „Tutaj Kupisz asortyment z lokalnej uprawy” lub Tutaj kupisz produkty lokalne 

wytwarzane rzemieślniczo” >>> spisz numery stoisk/box-ów wraz z listą miejscowości skąd pochodzą ich 

produkty. 

KROK 2 > Wykonaj dwie fotografie i wybranych produktów i dodaj opis (nazwa produktu oraz miejsce 

wytwarzania – miejscowość lub jego wytwórca. 

KROK 3 > Zaproponuj hasło promujące zakupy produktów wytwarzanych lokalnie i regionalnie, które 

można nabyć na miejskich halach targowych w Gdyni. 

Na koniec prześlij do nas zgłoszenie na adres projekty@arg.gdynia.pl zawierające: 

1\ minimum 10 numerów stoisk oraz miejscowości skąd pochodzą produkty; 

2\ dwie opisane fotografie produktów, 3\propozycję hasła. 

• Każdy uczestnik zabawy po wypełnieniu trzech zadań otrzyma od nas Torbę bawełnianą lub T-shirt z 

nadrukiem 

• Trzech uczestników zabawy, zostanie nagrodzone koszem produktów regionalnych o wartości 200 zł 

• Kryteria oceny przy przydzielaniu nagród: Kreatywność, pomysłowość hasła 50% \ atrakcyjność 

nadesłanych fotografii 50% 

• O przydziale nagród zadecyduje jury w składzie: Arkadiusz Brzęczek, Maria Piradoff-Link, Maja Stróżyk 

 

2. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. działająca 

w imieniu Miasta Gdyni.  Żadna z propozycji programu wydarzenia nie generuje 

spotkań fizycznych powyżej pięciu osób, uczestników. Wszystkie zadania 

w przestrzeni publicznej, w tym na obszarze miejskich hal powinny być wykonywane 

samodzielnie lub w grupie osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.  

3. W czasie wydarzenia będą przestrzegane i stanowcze egzekwowane wszelkie 

obowiązujące ograniczenia i obostrzenia związane z ochroną przez COVID-19. 

§2 

Program wydarzenia 

1. Program wydarzenia został opublikowany na stronie internetowej: 

www.facebook.com/haletargowegdynia  w wydarzeniu  Święto Hal Targowych.  

a) Wszelkie zmiany i aktualizacja programu są publikowane najpierw na podanej 

stronie wydarzenia na portalu facebook. 

b) Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny 

c) Uczestnicy wydarzenia mają prawo do wykonywania fotografii obiektu hal, 

sprzedawanych produktów  oraz stoisk kupców, a także rejestracji samego 

wydarzenia.  



d) Organizator wydarzenia na podanej stronie internetowej wydarzenia na 

portalu Facebook opublikuje listę nagród przewidzianych dla zwycięzców 

organizowanych gier, quizów i zabaw w ramach "Święta Hal". 

§3 

Przetwarzanie wizerunku 

Udział w imprezie jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Gdyni 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia oraz media rejestrujące 

wydarzenie, danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach 

i filmach. 

§4 

Przestrzeganie obostrzeń pandemicznych 

W czasie wydarzenia na terenie Miejskich Hal Targowych obowiązują wszystkie aktualne 

obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w tym zakaz organizowania zgromadzeń 

powyżej 5 osób oraz ograniczenia w liczbie osób przebywających w obiektach handlowych 

oraz na targowiskach miejskich. 

§5 

Regulaminu zespołu Miejskich Hal Targowych 

W czasie wydarzenia obowiązuje aktualny regulamin obiektu miejskich Hal Targowych. 

Każdy uczestnik wydarzenia, powinien uprzednio zapoznać się z regulaminem opracowanym 

przez administrację obiektu (ZBiLK - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: 

zbilk.gdynia.pl). 

 

 

 

 


