
 
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

pt. „SUPER FAN QUESTÓW 2022” 

 

§ 1 Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest konsorcjum fundacji realizujących program „Questy – Wyprawy 

Odkrywców” tj. 

a. Fundacji Mapa Pasji, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stańczyka 12/4, nr KRS 0000643396;  

b. Fundacji Calamita, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Miodowej 3, nr KRS 0000479464;  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu jest Fundacja Mapa 

Pasji. 

3. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie www.questy.org.pl oraz na profilu „Questy – 

Wyprawy Odkrywców” na Facebooku. 

4. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego promowania questów w Polsce. 

 

§ 2 Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która: 

a. Ukończyła 13 lat; 

b. Posiada konto w serwisie www.questy.org.pl;  

2. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci i pracownicy Organizatora i osoby pozostające 

z nimi w pokrewieństwie pierwszego lub drugiego stopnia. 

 

§ 3 Zasady konkursu 

1. Tytuł Fana Questów 2022 otrzymuje każda osoba, która spełnia warunki udziału w konkursie 

opisane w art. 2 i w okresie od 1.05.2022 do 15.12.2022 zdobędzie 25 punktów zgodnie z 

zasadami opisanymi w punkcie 3, punktując w minimum 7 kategoriach.  

2. Tytuł Super Fana Questów 2022 otrzymuje każda osoba, która spełnia warunki udziału w 

konkursie opisane w art. 2 i w okresie od 1.05.2022 do 15.12.2022 zdobędzie 50 punktów 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3, punktując w minimum 7 kategoriach. 

3. Punkty w konkursie przyznawane będą w następujących kategoriach: 

a. Publikacja komentarzy do ukończonych questów na portalu Questy.org.pl lub w aplikacji 

Questy – Wyprawy Odkrywców – 7 pkt. za komentarze do wszystkich questów 

ukończonych od chwili rejestracji konta użytkownika, 3 pkt. za komentarze do minimum 

połowy questów ukończonych od chwili rejestracji konta użytkownika. Komentarze 

powinny opisywać wrażenia z trasy questu i ich treść nie może się powtarzać. 

b. Uzupełnienie pola opisu swojego konta użytkownika na portalu Questy.org.pl / w 

aplikacji „Questy – Wyprawy Odkrywców” – 2 pkt. (UWAGA! Funkcja ta zostanie 

uruchomiona do czerwca 2022 r.) 

c. Zapraszanie innych osób do założenia konta na portalu Questy.org.pl – 2 pkt. za każde 5 

nowych kont na portalu questowym; 
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d. Uczestnictwo w wydarzeniach/zlotach Questowiczów ogłaszanych na portalu 

Questy.org.pl lub na Facebooku przez Organizatora – 2 pkt. za każde wydarzenie; 

e. Samodzielna organizacja wydarzeń* inaugurujących lub promujących wybrany quest 

dostępny na stronie Questy.org.pl: 

i. W przypadku nowego questu (tj. opublikowanego w serwisie Questy.org.pl do 30 

dni przed datą wydarzenia) – 2 pkt za każdych 5 dotychczasowych 

użytkowników portalu / apki i 3 pkt za każdych 5 nowych** użytkowników 

portalu/apki, którzy zalogowali promowany quest do 7 dni od wydarzenia i 

napisali w komentarzu do questu, że brali udział w wydarzeniu; 

ii. W przypadku pozostałych questów – 3 pkt. za każdych 5 nowych** 

użytkowników portalu / apki, którzy zalogowali promowany quest do 7 dni od 

wydarzenia i napisali w komentarzu do questu, że brali udział w wydarzeniu; 

* wydarzenie musi zostać ogłoszone min. 7 dni wcześniej, tak by inni questowicze 

mogli z niego skorzystać np. w postaci postu na grupie „Questy – Wyprawy 

Odkrywców (społeczność)” 

** nowy użytkownik to osoba, która założyła konto na portalu nie wcześniej niż 7 

dni przed wydarzeniem) 

f. Promocja questów w terenie z wykorzystaniem znaku graficznego Questy – Wyprawy 

Odkrywców – 1 pkt za każdą formę promocji (np. naklejka questowa na aucie, 

questowanie z podkładką, z questowym plecakiem itp.) udokumentowaną fotograficznie 

lub filmowo 

g. Aktywność w grupie Questy – Wyprawy Odkrywców (społeczność) na Facebooku tj. 

regularne publikowanie postów, relacji z questów – 3 pkt. 

h. Zapraszanie innych osób na fanpage Questy – Wyprawy Odkrywców na portalu Facebook 

– 2 pkt. za każde 5 zaproszonych osób, które zaczną lubić / obserwować fanpage.  

i. Zapraszanie innych osób do grupy Questy – Wyprawy Odkrywców (społeczność) na 

portalu Facebook – 2 pkt. za każde 5 zaproszonych osób, które dołączą do grupy. 

j. Opublikowanie recenzji fanpage’a Questy – Wyprawy Odkrywców na Facebooku – 3 pkt.; 

k. Zaproszenie minimum trzech innych osób na do zrecenzowania fanpage’a Questy – 

Wyprawy Odkrywców na Facebooku – 3 pkt za każde 3 recenzje.  

l. Posiadanie statusu „Lidera wśród fanów” fanpage’a Questy – Wyprawy Odkrywców – 1 

pkt za każdy miesiąc. Status nadawany jest automatycznie przez portal Facebook 

osobom, które często komentują lub udostępniają posty publikowane na danej stronie 

(nie wystarczy zwykły „like”!); 

m. Obserwowanie fanpage’a Questy – Wyprawy Odkrywców na Instagramie – 1 pkt 

n. Publikacja komentarza do aplikacji Questy – Wyprawy Odkrywców w Sklepie Google Play 

lub Appstore – 3 pkt.; 

o. Zaproszenie minimum trzech innych osób do skomentowania aplikacji Questy – Wyprawy 

Odkrywców w Sklepie Play lub Appstore – 3 pkt. za każde 3 komentarze; 

p. Dodatkowo Organizator może przyznać do 5 pkt. dla Uczestnika, który wykazał się 

szczególną aktywnością w promowaniu questów (np. dodatkowo promuje Questy na 

swoim blogu / stronie internetowej / w mediach itp.). 

  



 
 

 

 

 

TABELA PODSUMOWUJĄCA 

Narzędzie 
promocji 

Działanie Wymagane w zgłoszeniu 
konkursowym 

Liczba punktów 

Questy.org.pl 
lub aplikacja 
mobilna 
„Questy – 
Wyprawy 
Odkrywców” 

Komentowanie ukończonych 
questów (każdy komentarz 
powinien być inny i opisywać 
wrażenia z questu) 

-  
 

3 pkt za min. 50%, 7 
pkt za 100% 
skomentowanych 
questów 

Publikacja opisu na własnym 
profilu / koncie (od VI 2022) 

- 2 pkt 

Zapraszanie innych osób do 
założenia konta na portalu / 
w aplikacji 

Lista adresów e-mail 
zaproszonych osób 

2 pkt za każde 5 
nowych kont na 
portalu 

Promocja / 
wykorzystanie 
questów w 
terenie 

Udział w wydarzeniach 
questowych ogłaszanych 
przez Organizatora 

Data, miejsce i nazwa 
wydarzenia 

2 pkt za każde 
wydarzenie 

Samodzielna organizacja 
wydarzeń promujących 
questy wśród nowych* osób 
(*nowy użytkownik to taki, 
który założył konto do 7 dni 
przed wydarzeniem) 
 

Data, miejsce i tytuł 
wydarzenia, liczba 
uczestników, którzy 
założyli konta i zalogowali 
dany quest do 7 dni od 
wydarzenia, zaznaczając 
w komentarzu, że brali 
udział; zaproszenie na 
wydarzenie np. link do 
postu, grafika 

3 pkt za każdych 5 
nowych** 
użytkowników 
portalu/apki, którzy 
zalogowali 
promowany quest do 
7 dni od wydarzenia i 
napisali w 
komentarzu, że brali 
udział w wydarzeniu 

Samodzielna organizacja 
wydarzeń promujących nowe 
questy (nie starsze niż 30 dni) 
 
 

Data, miejsce i tytuł  
promowanego questu, 
liczba uczestników, którzy 
wzięli udział z podziałem 
na „nowych” i „starych” 
użytkowników portalu; 
zaproszenie na 
wydarzenie np. link do 
postu, grafika 

2 pkt za każdych 5 
dotychczasowych 
użytkowników portalu 
/ apki i 3 pkt za 
każdych 5 nowych 
użytkowników 
portalu/apki, którzy 
zalogowali 
promowany quest do 
7 dni od wydarzenia i 
napisali w 
komentarzu, że brali 
udział w wydarzeniu 

Promocja questów w terenie 
z wykorzystaniem logo 
Questy – Wyprawy 
Odkrywców  

Załączone fotografie / 
filmy potwierdzające 
noszenie emblematów 
questowych w terenie 

1 pkt za każdą formę 
promocji (np. naklejka 
questowa na aucie, 
podkładka, plecak 
questowy)  

Facebook Aktywność w grupie Questy – 
Wyprawy Odkrywców 
(społeczność) – regularne 
publikowanie postów 

Podanie swojej nazwy 
użytkownika na FB 

3 pkt 



 
 

 

 

 

Zapraszanie innych osób na 
fanpage Questy – Wyprawy 
Odkrywców 

Lista użytkowników FB, 
którzy zostali zaproszeni 
do polubienia / 
obserwowania fanpage’a 

2 pkt. za każdych 5 
nowych fanów 

Zapraszanie innych osób do 
grupy Questy – Wyprawy 
Odkrywców (społeczność) 

Lista użytkowników FB, 
którzy zostali zaproszeni 
do udziału w grupie 

2 pkt. za każdych 5 
nowych grupowiczów 

Opublikowanie recenzji 
fanpage’a Questy – Wyprawy 
Odkrywców na Facebooku  

- 3 pkt. 

Zaproszenie innych osób do 
zrecenzowania fanpage’a 
Questy – Wyprawy 
Odkrywców na Facebooku  

Lista użytkowników FB, 
którzy zostali zaproszeni 
do zrecenzowania 
fanpage’a 

3 pkt za każde 3 
recenzje 
 

Posiadanie statusu „Lidera 
wśród fanów” fanpage’a 
Questy – Wyprawy 
Odkrywców  

- 1 pkt za każdy miesiąc 
w okresie V-XII 2022 

Instagram Obserwowanie fanpage’a 
Questy – Wyprawy 
Odkrywców na Instagramie 

Podanie swojej nazwy 
użytkownika na 
Instagramie 

1 pkt 

Appstore / 
Google Play 

Publikacja komentarza do 
aplikacji Questy – Wyprawy 
Odkrywców w Sklepie Google 
Play lub Appstore  

Podanie swojej nazwy 
użytkownika w Google 
Play / Appstore 

3 pkt 

Zaproszenie osób do 
skomentowania aplikacji 
Questy – Wyprawy 
Odkrywców w Sklepie Google 
Play lub Appstore  

Lista użytkowników 
Google Play / Appstore 
zaproszonych do 
recenzowania apki 

3 pkt. za każde 3 
komentarze 

Inne Inne inicjatywy na rzecz 
promocji questów (np. blog, 
własna strona www) 

Opis innych inicjatyw  1-5 pkt w zależności 
od zaangażowania 

 

§ 4 Zgłoszenia w konkursie 

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik najpóźniej do dnia 15.12.2022 (można w każdym momencie, 

jeśli tylko Uczestnik spełni warunki konkursu opisane w art. 2 i 3): 

1. Loguje się na swoim koncie w portalu Questy.org.pl; 

2. W swoim profilu użytkownika klika "DOŁĄCZ" przy konkursie pt. „Super Fan Questów 2022”; 

4. Wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając: 

1. swoją nazwę użytkownika na portalu Questy.org.pl 

2. swoją nazwę użytkownika, którą posługuje się na Facebooku / Instagramie / Google Play 

/ Appstore (jeśli dotyczy) 

3. opcjonalnie: nazwy użytkowników zaproszonych na portal Questy.org.pl 

4. opcjonalnie: nazwy użytkowników zaproszonych na Facebooku / Instagramie / Google 

Play / Appstore do polubienia / obserwowania / komentowania / recenzowania 



 
 

 

 

 

5. opcjonalnie: linki do zdjęć lub filmów dokumentujących promocję Questów – Wyprawy 

Odkrywców z wykorzystaniem ich znaku graficznego 

6. opcjonalnie: adres swojej strony internetowej / bloga, gdzie dodatkowo promuje Questy, 

7. opcjonalnie: daty, miejsca zorganizowanych wydarzeń promujących questy i ich tytuły 

5. Akceptuje regulamin konkursu oraz wysyła zgłoszenie poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”.   

 

§ 5 Weryfikacja zgłoszeń 

1. Od 1 maja 2022 Organizator weryfikuje co miesiąc listę „Liderów wśród fanów” wybranych przez 

Facebook na podstawie ich aktywności na stronie Questy – Wyprawy Odkrywców. Na tej 

podstawie oceniane jest spełnienie warunku opisanego w art. 3, pkt 3.l. 

2. Po przysłaniu przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego, Organizator weryfikuje: 

a. w ilu wydarzeniach ogłaszanych portalu Questy.org.pl w roku 2022 uczestnik brał udział  

b. czy uczestnik opublikował recenzję fanpage’a Questy – Wyprawy Odkrywców i 

komentarz do aplikacji Questy – Wyprawy Odkrywców w okresie trwania konkursu 

c. jaki odsetek ukończonych questów uczestnik skomentował do dnia 15.12.2022 

d. czy zgłoszone przez uczestnika zaproszone osoby spełniły faktycznie polubiły / obserwują 

/ zrecenzowały fanpage / aplikację / questy itp. 

e. przez ile miesięcy posiadał status Lidera wśród Fanów nadany przez portal Facebook od 

w okresie od maja do grudnia 2022 roku 

f. czy uczestnik wypełnił opis swojego profilu na portalu Questy.org.pl 

g. czy uczestnik obserwuje fanpage Questy – Wyprawy Odkrywców na Instagramie 

h. jaka była aktywność Uczestnika w grupie Questy – Wyprawy Odkrywców (społeczność) 

3. Jeśli Uczestnik zgłosił swój blog lub stronę www, Organizator sprawdza jej zawartość. 

 

§ 6 Nagrody w konkursie 

1. Uczestnik, który uzyska tytuł Super Fan Questów 2022 otrzyma:  

a. Pamiątkowy dyplom i znaczek „Fan Questów 2022” / „Super Fan Questów 2022” 

b. Elektroniczną odznakę honorową na swoim koncie użytkownika w portalu 

www.questy.org.pl 

c. Pakiet ulotek questowych 

d. Upominek questowy z napisem „Fan Questów 2022” / „Super Fan Questów 2022” 

Organizatorzy poinformują Uczestników konkursu o uzyskanych nagrodach drogą mailową. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest odpowiedź na wiadomość o nagrodzie wraz z podaniem danych 

teleadresowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny), na jakie mają zostać wysłane. Brak 

podania danych teleadresowych w ciągu 14 dni będzie uznany za rezygnację z nagrody. 

 

§ 7 Harmonogram konkursu 

1. Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych: do 15 grudnia 2022. 

2. Weryfikacja zgłoszeń konkursowych: 16-22.12.2022. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: 23.12.2022. 

http://www.questy.org.pl/


 
 

 

 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres info@questy.org.pl.    

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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