
 
 

 

 

 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
pt. „PODWAJAMY ZABAWĘ” 

 

§ 1 Organizator i cel promocji 

1. Organizatorem promocji 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 promocji jest Fundacja Mapa 
Pasji. 

3. Informacja o promocji jest publikowana na stronie www.questy.org.pl oraz na profilu „Questy – 
Wyprawy Odkrywców” na Facebooku. 

4. Celem promocji jest zachęcenie do wyprawy na questy w okresie ferii zimowych 2021. 

 
§ 2 Warunki udziału w promocji 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba lub grupa osób (np. rodzina), której reprezentant: 
a. Ukończył 13 lat; 
b. Posiada konto w serwisie www.questy.org.pl;  
c. Ukończy minimum 5 questów w okresie od 2.01.2021 do 17.01.2021. 
d. Opublikuje w internecie informację o min. 1 wycieczce na quest, zgodnie z art. 4 

regulaminu. 
e. Do 22.01.2021 zgłosi się do udziału w promocji zgodnie z art. 3 regulaminu. 

2. Uczestnik konkursu powinien osobiście ukończyć questy, które zgłasza w promocji. 
3. Przesłanie zgłoszenia udziału w promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

konkursu. 
4. W promocji nie mogą brać udziału reprezentanci i pracownicy Organizatora konkursu i osoby 

pozostające z nimi w pokrewieństwie pierwszego lub drugiego stopnia. 

 
§ 3 Zgłoszenia w promocji 

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik do dnia 22.01.2020: 

1. Loguje się na swoim koncie w portalu www.questy.org.pl (osoby nieposiadające konta, przed 
zalogowaniem powinny zarejestrować się, tworząc swoje konto); 

2. W swoim profilu użytkownika klika "DOŁĄCZ" przy Promocji pt. „Podwajamy zabawę”; 
3. Wypełnia formularz zgłoszeniowy, wpisując w nim:  

a. liczbę questów ukończonych w okresie 2.01.2021-17.01.2021  
b. link do informacji opublikowanej w internecie (zgodnie z art. 4). 

4. Akceptuje regulamin konkursu oraz wysyła zgłoszenie poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”. 
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§ 4 Informacja w internecie 

Informacja o wycieczce na quest powinna: 

1. Zawierać tytuł przebytego questu i miejscowość, w której się znajduje oraz krótki tekst i/lub 
zdjęcie z wycieczki. 

2. Zachęcać inne osoby do wyruszenia na Questy – Wyprawy Odkrywców. 
3. Zostać opublikowana na publicznej stronie internetowej lub na portalu społecznościowym 

Facebook lub Instagram. 
4. Zawierać link do strony: www.questy.org.pl lub aktywne oznaczenie profilu „Questy – Wyprawy 

Odkrywców” na Facebooku lub Instagramie (@questywyprawywodkrywcow). 

Informacja NIE może: 

1. Naruszać praw osób trzecich, w szczególności: 
a. wykorzystywać wizerunku osób, które nie wyraziły na to zgody; 
b. wykorzystywać treści stworzonych przez inne osoby (naruszenie praw autorskich). 

2. Zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem. 

 

§ 5 Weryfikacja zgłoszeń 

1. Organizator weryfikuje nadesłane zgłoszenia poprzez sprawdzenie zgodności zgłoszenia 
z wymogami promocji. 

2. W razie braków w zgłoszeniu (np. brak skutecznego oznaczenia profilu „Questy – Wyprawy 
Odkrywców” na Facebooku), Organizatorzy mogą poprosić Uczestnika o uzupełnienie. 

3. Jeśli zgłoszenie wzbudzi wątpliwości Organizatora w zakresie zgodności z wymogami opisanymi 
w art. 2 lub 4 regulaminu, Organizator może poprosić Uczestnika o wyjaśnienia lub wykluczyć go 
z udziału w promocji. Uczestnik zostanie poinformowany o wykluczeniu z promocji drogą 
mailową. Od decyzji o wykluczeniu z promocji nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 6 Nagrody w promocji 

Uczestnik, który spełni warunki promocji, otrzyma: 

1. Dwa razy więcej nowych ulotek questów niż liczba questów, które ukończył w okresie 
promocji. 

2. Nowe wydanie Paszportu Odkrywcy. 

Organizatorzy poinformują Uczestników promocji 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. 
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§ 7 Harmonogram konkursu 

1. Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych: do 22 stycznia 2021. 
2. Weryfikacja zgłoszeń konkursowych: 23-28.01.2021. 
3. Ogłoszenie wyników promocji: 29.01.2021. 

 

§ 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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