
 
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

pt. „QUESTY POWIATU TOMASZEWSKIEGO” 

 

§ 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 promocji 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 nagrodzenie aktywnych Questowiczów, którzy podczas zjazdu 

questowiczów pt. ”Rodzinna edukacja medialna i Questy – zabawa genialna” w dniach 25-27 

marca 2022 ukończą minimum 3 questy. 

 

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

pozostające z nimi w pokrewieństwie pierwszego lub drugiego stopnia. 

 

§ 3 Zasady konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy: 

a. W okresie od 25.03.2022 do 27.02.2022 ukończyć minimum 3 questy na terenie 

powiatu tomaszowskiego (m.in. w Spale, Inowłodzu, Tomaszowie Mazowieckim, 

Niebieskich Źródłach, Czerniewicach) z aplikacją mobilną „Questy – Wyprawy 

Odkrywców” lub kartą wyprawy; questy ukończone z ulotką należy zalogować na swoim 

koncie na portalu w podanym okresie, klikając na swoim koncie „dodaj quest ukończony 

z ulotką”, podając jego tytuł i hasło; 

b. Opublikować w internecie minimum 1 relację z przebycia questu, która: 

i. Dotyczy questu ukończonego w okresie trwania konkursu; 

ii. Nie zdradza miejsca / sposobu ukrycia skarbu questu; 

iii. Ma formę tekstu, zdjęć, rysunków, filmu lub jest połączeniem tych form; 
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iv. Jest publiczna tzn. każdy może ją zobaczyć – może to być np. post na Facebooku, 

Instagramie, własny blog itp. (w przypadku postów na Facebooku należy nadać 

im status „publiczny”); 

v. Jeśli jest publikowana na Facebooku lub Instagramie, zawiera oznaczenie profilu 

Questy – Wyprawy Odkrywców (@questywyprawyodkrywcow) oraz hashtag 

#questyorgpl, a jeśli na innej stronie – zawiera link do portalu www.questy.org.pl  

c. Do  27.03 do godz. 14.30 zgłosić się do organizatorów 

 

§ 4 Zgłoszenia w konkursie 

Aby zgłosić się do udziału w Konkursie, Uczestnik: 

1. Zgłasza się do organizatora Zjazdu Questowiczów po ukończeniu gry terenowej dot. edukacji 

medialnej. 

§ 5 Weryfikacja zgłoszeń 

1. Organizatorzy weryfikują przedstawione zgłoszenia poprzez sprawdzenie:  

a. Istnienia wskazanego konta użytkownika w systemie na portalu www.questy.org.pl;  

b. Czy Użytkownik ma zalogowane na swoim koncie wszystkie questy, których ukończenie 

zadeklarował. 

c. Czy opublikował min. 1 relacje z trasy questu/gry terenowej. 

2. W razie niepoprawnego zgłoszenia Uczestnika Organizatorzy mają prawo poprosić o uzupełnienia 

/ wyjaśnienia lub wykluczyć go z udziału w Konkursie. Od decyzji o wykluczeniu z konkursu nie 

przysługuje odwołanie.  

 

§ 6 Nagrody w konkursie 

1. Organizatorzy przyznają nagrody w postaci okolicznościowego pinsu. 

 

§ 8 Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 

oraz prawa pokrewne do zawartych w jego pracy konkursowej tekstów / zdjęć / rysunków / 

filmów (dalej: Materiałów).  

2. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od 

Organizatorów wynagrodzenia za korzystanie z Materiałów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w 

tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Materiałów na stronie internetowej 

oraz inne przypadki publicznego udostępniania Materiałów, nie będą także wykonywały 

autorskich praw osobistych a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu 

wskazywania ich jako współautora. 
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§ 9 Harmonogram konkursu 

1. Termin zgłoszeń konkursowych: 27 marca 2022 r. (po zakończeniu edukacyjnej gry terenowej). 

2. Weryfikacja zgłoszeń konkursowych: 27.03.2022 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: 27.03.2022 r. 

 

§ 10 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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