
 

        

  
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

pt. "Poznaj Pogórzańskie Wyprawy Odkrywców" 

 

§ 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 projektu: „Pogórzańskie Wyprawy Odkrywców”, 

realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

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 wyłonienie i uhonorowanie najlepszych znawców Małopolskich 

Pogórzy (zwanej dalej pogórzami), to jest osób, które przez trzy etapy konkursu w dniach 

20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021 poprawnie odpowiedziały na pytania związane z 

miejscowościami w których zostaną zainaugurowane questy na terenie Małopolskich 

Pogórzy. 

§ 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, na którym jest  

zarejestrowane ukończenie min. 1 questu w terenie (nie questu wirtualnego). 

c. Wyśle zgłoszenie konkursowe w następujący sposób: 

• W okresie trwania wyzwania konkursowego (zgodnie z § 4  pkt. 1 i 2) zaloguje się 

na swoje konto i wejdzie na podstronę konkursu w dziale „Konkursy i promocje”  

• Następnie wejdzie na podstronę danego wyzwania 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”. 

4. Można dołączyć do konkursu na dowolnym etapie. Nie ma konieczności udziału we 

wszystkich wyzwaniach konkursowych. 

§ 3 Weryfikacja zgłoszeń i punktacja konkursowa 

1. Organizator weryfikuje nadesłane zgłoszenia Uczestników poprzez sprawdzenie: 
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• w panelu administracyjnym portalu www.questy.org.pl istnienia wskazanego konta 

użytkownika; 

• poprawności nadesłanej odpowiedzi na wyzwanie konkursowe; 

• czasu dotarcia zgłoszenia konkursowego (odpowiedzi). 

2. Konkurs składa się z trzech etapów odbywających się w dniach 20.12.2021, 21.12.2021, 

22.12.2021 - za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie można otrzymać 3 punkty, za 

odpowiedź częściowo poprawną – 2 pkt; 

3. W każdym etapie Organizatorzy ustalają listę zgłoszeń spełniających wymogi konkursu oraz 

na podstawie dodatkowej weryfikacji czasu przysłania zgłoszenia przydzielają dodatkowe 

punkty Uczestnikom: w każdym wyzwaniu pierwsza osoba, która poda właściwą odpowiedź 

otrzyma 3 punkty, druga - 2 punkty, trzecia - 1 punkt. 

4. Na podstawie przydzielonych punktów Organizator ustala listę rankingową Uczestników. 

 

§ 4 Harmonogram konkursu 

1. Konkurs będzie składał się z 3 etapów, rozpoczynających się o godzinie 20.30 w następujące 

dni: 20, 21, 22 grudnia.  

2. Każdy etap trwa od godz. 20.30 do godz. 20.00 dnia następnego; do tego czasu odbywa się 

nadsyłanie zgłoszeń konkursowych w poszczególnych etapach konkursowych.  

3. Klasyfikacja uczestników w konkursie zostanie opublikowana wraz z ogłoszeniem 

ostatecznych wyników po ostatnim etapie dnia 23.12.2021 będzie dotyczyła całego konkursu 

(suma punktów za 3 etapy). 

§ 5 Nagrody w konkursie 

Organizatorzy przyznają następujące nagrody w konkursie: 

1. Uczestnicy, którzy w końcowej klasyfikacji otrzymają największą liczbę punktów otrzymają: 

a. I miejsce: bidon questowy, podkładkę questową, pakiet ulotek pogórzańskich 

questów oraz questów z Doliny Karpia, 

b. II miejsce: saszetkę (nerkę) questową, podkładkę questową, pakiet ulotek 

pogórzańskich questów oraz questów z Doliny Karpia, 

c. III miejsce: zimową czapkę questową, podkładkę questową, pakiet ulotek 

pogórzańskich questów oraz questów z Doliny Karpia. 

2. 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.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznanie wyróżnień. 

4. Organizatorzy poinformują laureatów konkursu o zdobytych nagrodach drogą mailową. 

5. Nagrody będą do odbioru w biurze Fundacji Mapa Pasji w Krakowie przy ul. Stańczyka 12/4. 

Na życzenie Organizator wyśle nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc pocztą. 

W przypadku nagród opisanych w pkt 1 możliwa jest ich wysyłka pocztą, pod warunkiem 

opłacenia kosztów przesyłki przez Uczestnika konkursu. 

 

§ 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. 

http://www.questy.org.pl/
mailto:konkurs@mapapasji.pl

