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§ 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 gromadzonych w ramach konkursu jest Fundacja Mapa
Pasji.
3. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie www.questy.com.pl oraz na profilach
„Questy – Wyprawy Odkrywców” na Facebooku oraz Instagramie, może być także rozesłana
do mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także do innych instytucji i organizacji
partnerskich.
4. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych znawców Polski, to jest osób,
które w okresie od 9.04.2020 do 10.12.2020 poprawnie przyporządkowały do
odpowiedniego questu obiekt, miejsce na zdjęciach umieszczanych co drugi czwartek na
stronie https://questy.com.pl/konkury-i-promocje/konkurs-questions-znawca-polski1065320302?fbclid=IwAR1_yENPO4CeNkdIz3kTqA2ndtHtVs52ourBOOj122p57FN8a7yU7VRR4Y oraz odpowiedziały na pytania związane z tymi
obiektami, miejscami bądź questami.

§ 2 Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba lub grupa osób (np. rodzina), której reprezentant:
a. Ukończył 13 lat;
b. Posiada konto użytkownika na portalu www.questy.com.pl
c. Wyśle zgłoszenie konkursowe w następujący sposób:
 W terminach trwania danych etapów konkursu wymienionych w w § 4 pkt. 1 i 2
zaloguje się na swoje konto, wejdzie na stronę https://questy.com.pl/konkury-ipromocje/konkurs-questions-znawca-polski1065320302?fbclid=IwAR1_yENPO4CeNkdIz3kTqA2ndtHtVs52ourBOOj122p57FN8a7yU7VRR4Y
 Następnie wejdzie na podstronę danego etapu konkursu,
 Tam naciśnie przycisk DOŁĄCZ i w pierwszej linijce u góry wpisze prawidłowe
odpowiedzi na pytania danego etapu.
2. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora danych osobowych wskazanego w art. 1 pkt 2, w celu przeprowadzenia
konkursu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci i pracownicy Organizatorów konkursu
i osoby pozostające z nimi w pokrewieństwie pierwszego lub drugiego stopnia, a także osoby
posiadające dostęp do panelu administracyjnego aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy
Odkrywców”.
§ 3 Weryfikacja zgłoszeń i ocena odpowiedzi
1. Organizator weryfikuje nadesłane zgłoszenia Uczestników poprzez sprawdzenie:
 w panelu administracyjnym portalu www.questy.com.pl istnienia wskazanego konta
użytkownika;
 poprawności nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe danego etapu;
 czasu dotarcia zgłoszenia konkursowego (odpowiedzi).
2. W razie błędnej odpowiedzi bądź braku konta Uczestnika w panelu portalu
www.questy.com.pl Organizatorzy mają prawo wykluczyć go z udziału w konkursie. Od
decyzji o wykluczeniu z konkursu nie przysługuje odwołanie.
3. W przypadki gdy Uczestnik prześle zgłoszenie konkursowe na dany etap wraz z
odpowiedziami zgodnie z procedurą opisaną w § 2 pkt 1. c, dopuszcza się przesłanie
zmienionej odpowiedzi na pytanie danego etapu konkursowego do czasu upłynięcia terminu
na odpowiedzi danego etapu. Ewentualne zmiany w zgłoszonej wcześniej odpowiedzi należy
wysyłać na adres konkurs@mapapasji.pl.
Jeżeli przesłana, zmieniona odpowiedź będzie poprawna (poprawne odpowiedzi na
2 pytania) to Uczestnik otrzyma odpowiednio:
a. 3 punkty – jeśli w pierwszej odpowiedzi na dwa pytania tylko na jedno odpowiedział
błędnie,
b. 2 punkty – jeśli w pierwszej odpowiedzi żadna odpowiedź nie była poprawna.
4. W wyniku weryfikacji zgłoszeń konkursowych, Organizatorzy ustalają listę zgłoszeń
spełniających wymogi konkursu oraz na podstawie dodatkowej weryfikacji czasu przysłania
zgłoszenia przydzielają punkty Uczestnikom (pierwsza osoba, która poda właściwą
odpowiedź, otrzyma 10 punktów, druga - 8 punktów, trzecia - 6 punktów, natomiast
kolejne - po 5 punktów, dodatkowo osoby dosyłające zmienioną odpowiedź otrzymają
punkty wymienione w punkcie 3.).
5. Na podstawie przydzielonych punktów Organizator ustala listę rankingową Uczestników.

§ 4 Harmonogram konkursu
1. Konkurs będzie składał się z 19 etapów, rozpoczynających się o godzinie 19.30 w następujące
dni: 9, 17, 30 kwietnia; 14, 28 maja; 11, 25 czerwca; 9, 23 lipca; 6, 20 sierpnia; 3, 17 września;
1, 15, 29 października; 12, 26 listopada; 10 grudnia.
2. Każdy etap trawa tydzień i kończy się o godz. 23.59 w odpowiednie dni 17, 23 kwietnia; 7, 21
maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19
listopada; 3, 17 grudnia; do tego czasu odbywa się nadsyłanie zgłoszeń konkursowych
w poszczególnych etapach konkursowych.
3. Klasyfikacja uczestników w konkursie będzie dotyczyła całego konkursu (suma punktów za 19
etapów) oraz trzech kwartałów: II (7 etapów), III (6 etapów), IV (6 etapów) oraz będzie

4. Weryfikacja zgłoszeń konkursowych odbędzie się w każdym z etapów do następnego wtorku
po upływie terminu zgłoszeń konkursowych danego etapu, kiedy to pojawia się aktualna lista
rankingowa Uczestników konkursu. Weryfikacja końcowa odbędzie się do dnia 22.12.2020.
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej (może być wcześniej niż wg podanych
poniżej dat):
 w każdym z etapów do następnego wtorku po upływie terminu zgłoszeń
konkursowych danego etapu,
 w poszczególnych kwartałach w następujących terminach: II - 30 czerwca,
III – 22 września, IV – 22.12.2020,
 w całym konkursie do dnia 22.12.2020.

§ 5 Nagrody w konkursie
Organizatorzy przyznają następujące nagrody w konkursie:
1. Nagroda główna za zwycięstwo w całym konkursie o wartości ok. 500 zł: TABLET, pakiet
ulotek i broszur zawierających questy oraz gadżety questowe;
2. 2 zestawy nagród za 2 i 3 miejsce w całym konkursie o wartości odpowiednio 300 i 200 zł:
sprzęt turystyczny przydatny podczas wycieczek, gadżety questowe oraz pakiet ulotek
i broszur zawierających questy.
3. 3 zestawy nagród rzeczowych o wartości ok. 200 zł każdy za zwycięstwo w każdym
z kwartałów: książki, oraz pakiet ulotek i broszur zawierających questy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zapewnienia dodatkowych nagród, pozyskanych
w trakcie trwania konkursu, w razie pojawienia się których, poinformują o tym fakcie
w mediach społecznościowych programu Questy – Wyprawy Odkrywców.
Organizatorzy poinformują laureatów konkursu o zdobytych nagrodach drogą mailową. Nagrody
zostaną wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres konkursu: konkurs@mapapasji.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

