REGULAMIN KONKURSU
pt. "ODKRYWCY SKARBÓW JURY 2021"

§ 1 Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Mapa Pasji z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stańczyka
12/4, nr KRS 0000643396.
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w konkursie jest Fundacja Mapa Pasji.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektów:
a. „Jurajskie Wyprawy Odkrywców 2021”, realizowanego przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.
b. „Jurajskie Wyprawy Odkrywców”, realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu
Krakowskiego.
4. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie www.questy.org.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.
5. Celem konkursu jest uhonorowanie najbardziej aktywnych poszukiwaczy skarbów na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (tzw. Jurze), to jest osób, które w okresie od
4.09.2021 do 19.09.2021 ukończyły określoną liczbę questów zaliczanych do „Jurajskich
Wypraw Odkrywców”.
§ 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.org.pl;
c. W dniach 4-19.09.2021 ukończy questy z grupy „Jurajskich Wypraw Odkrywców”
(wyszczególnione na stronie: www.questy.org.pl/#jurajskie-wyprawy-odkrywcow)
z aplikacją mobilną „Questy – Wyprawy Odkrywców” lub z ulotką (konieczne jest
zalogowanie questów ukończonych z ulotką na swoim koncie).
d. W dniach 18-19.09.2021 zgłosi się po odbiór nagród konkursowych na jednym ze
stoisk „Questów – Wypraw Odkrywców” w godzinach ich otwarcia podanych w opisie
wydarzenia „Juromania z Questami 2021” na stronie
https://questy.org.pl/aktualnosci/juromania-2021-z-questami
2. Zgłoszenie po odbiór nagród konkursowych 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
1. Organizator weryfikuje nadesłane zgłoszenia Uczestników poprzez sprawdzenie:
• w panelu administracyjnym portalu www.questy.org.pl istnienia wskazanego konta
użytkownika;
• ile i jakie questy użytkownik ma na swoim koncie zalogowane / ukończone w okresie
wskazanym w art. 2 pkt 1.c.
2. Każdy Uczestnik konkursu musi osobiście przebyć i ukończyć questy. Jeśli Uczestnikiem
konkursu jest grupa osób, to wszyscy jej członkowie muszą przebyć questy. Niedopuszczalne
jest używanie jednego loginu / nazwy użytkownika równocześnie przez różne osoby, nie
będące grupą. Organizator może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania weryfikujące
znajomość trasy questu, jak również poprosić o zdjęcia Uczestnika z tras questów. W razie
wątpliwości co do faktycznego ukończenia questów przez Uczestnika, Organizator może
odmówić wydania nagród konkursowych.
§ 4 Nagrody w konkursie
1. Nagrody przyznawane są dla Uczestników, którzy w okresie 4-19.09.2021 ukończą questy z
grupy „Jurajskie Wyprawy Odkrywców” (https://questy.org.pl/aktualnosci/juromania-2021z-questami), w tym NOWE questy dostępne od 16.09.2021 (w Nielepicach, w Krzeszowicach,
z Ojcowa do Grodziska, na Pustyni Błędowskiej, w Częstochowie quest pt. „BO działać warto
– nie tylko nad Wartą”), na następujących zasadach:
a. Ukończenie min. 2 questów, w tym min. 1 NOWEGO questu: jurajska podkładka
questowa i pakiet ulotek questowych (w przypadku rodzin/zespołów: maksymalnie 2
podkładki);
b. Ukończenie min. 5 questów, w tym min. 2 NOWYCH questów: saszetka questowa,
czapka questowa i jurajskie podkładki questowe (maksymalnie 1 nagroda na osobę
wybrana spośród wymienionych; w przypadku rodzin/zespołów: maksymalnie 3
nagrody wybrane spośród wymienionych, w tym maksymalnie 1 saszetka);
c. Ukończenie min. 10 questów, w tym min. 3 NOWYCH questów: questowy bidon
próżniowy, kubki questowe, czapki questowe, podkładki questowe (maksymalnie 1
nagroda na osobę wybrana spośród wymienionych; w przypadku rodzin/zespołów:
maksymalnie 4 nagrody wybrane spośród wymienionych, w tym maksymalnie 1
bidon).
2. Wszystkie nagrody wydawane są do wyczerpania puli. Pula nagród w konkursie:
a. 100 jurajskich podkładek questowych,
b. 30 kubków questowych,
c. 30 czapek questowych,
d. 20 saszetek questowych,
e. 15 bidonów próżniowych.
3. Zasady odbioru nagród konkursowych:
a. Aby odebrać nagrody, należy zgłosić się osobiście na wybrane stoisko „Questów –
Wypraw Odkrywców” podczas Juromanii w dniach 18-19.09.2021.
b. Jeśli dany rodzaj nagrody nie został jeszcze wyczerpany, ale nie jest dostępny na
danym stoisku, Uczestnik może ją zarezerwować na innym stoisku lub odebrać w

biurze Fundacji Mapa Pasji w Krakowie po Juromanii. Nie można natomiast
rezerwować nagród bez stawienia się na stoisku podczas Juromanii.
4. Organizator odnotowuje odbiór nagród przez danego Uczestnika. Niedopuszczalna jest próba
odbioru nagród za te same questy na różnych stoiskach „Questów – Wypraw Odkrywców”.
W razie odnotowania takiej próby, Uczestnik zostanie natychmiastowo wykluczony
z konkursu, jak również z wszystkich innych konkursów w ramach programu „Questy –
Wyprawy Odkrywców” do 30.09.2023.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres konkursu: biuro@mapapasji.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

