REGULAMIN INAUGURACJI QUESTU „WŚRÓD KAMPINOSKICH DRZEW”
§ 1 Organizator i cel konkursu
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Organizatorem konkursu jest RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z
siedzibą w Warszawie.
Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Kampinoskim Parkiem Narodowym.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu jest Fundacja
Questingu z siedzibą w Bałtowie.
Informacja o inauguracji jest publikowana na stronach oraz/lub w mediach
społecznościowych: Organizatora oraz Partnerów.
Celem konkursu jest inauguracja questu powstałego w ramach projektu realizowanego w
ramach publicznej kampanii edukacyjnych przez RLG Repack Polska Organizacja Odzysku
Opakowań S.A.
§ 2 Warunki udziału w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest:
a. Niepełnoletnia (przynajmniej jeden opiekun pełnoletni w grupie);
b. Do dnia 05.11.2021 (24.00) zgłosi swoją grupę na adres email: kontakt@questing.pl
lub pod numerem telefonu 500 638 679.
c. Zapisy osobiste na miejscu inauguracji questu (Polana Opaleń) w dniu inauguracji
questu.
Wzięcie udziału w inauguracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych
osobowych wymienionego w § 1 pkt 3, w celu przeprowadzenia konkursu.
§ 3 Nagrody w konkursie

1. Uczestnicy Inauguracji otrzymają zestawy nagród przekazane przez Organizatora konkursu
oraz Partnerów.
2. Nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce otrzymają osoby, z najkrótszym czasem
przejścia ścieżki questingowej. Czas mierzony zostanie co do sekundy, przez trenerów
questingu,
Nagroda za pierwsze miejsce: Czytnik e-book
Nagroda za drugie miejsce: 4 vouchery do Centrum Nauki Kopernik
Nagroda za trzecie miejsce: Termos turystyczny
§ 4 Harmonogram konkursu
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Zgłaszanie osób przez Internet lub telefon do 05.11.2021 roku. Zapisy indywidualne w
dniu inauguracji (6.11.2021r.) w godzinach 11.00-13.00.
Ogłoszenie wyników 06.11.2021 r. w godzinach 15.00 – 16.00.
Inauguracja odbędzie się w dniu 06.11.2021r. w godzinach 11.00 – 16.00

§ 5 Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik przed startem w Inauguracji questu ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem Inauguracji.
2. Osoby poniżej 18. roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna, lub muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna.
3. Uczestnicy, którzy najkrótszym czasie poprawnie (tj. odgadnięcie zagadek prawidłowo)
ukończą quest, otrzymają odpowiednio nagrody za 1, 2 i 3 miejsce.
4. Ze względu na sposób przemieszczania się, quest „Wśród Kampinoskich Drzew” jest PIESZY.
Osoba, która przemierzy go środkiem transportu (np. auto, rower, hulajnoga) zostanie
zdyskwalifikowana.
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§ 6 Odpowiedzialność organizatora
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Organizatorzy Konkursu/ Inauguracji nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody
wynikłe w czasie grywalizacji, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, niezależnie od
warunków pogodowych na trasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
§ 7 Postanowienia końcowe
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Wszyscy uczestnicy startując w Konkursie/ Inauguracji wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z przebiegu Konkursu/ Inauguracji, zamieszczonych w mediach oraz w
materiałach promocyjnych organizatora.
Zgłoszenie udziału w inauguracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Konkursu/ Inauguracji.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od
jego przestrzegania.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres email Fundacji Questingu:
kontakt@questing.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8. Informacje dotyczące przetwarzania danych

1.

2.

Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Fundacja Questingu z
siedzibą w Bałtowie 82/3, 27-423 Bałtów. W sprawach dotyczących konkursu, można się
kontaktować z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@questing.pl lub listownie na adres
Administratora.
Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu na
stronie internetowej Fundacji Questingu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności
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wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o
ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
Dane osobowe laureatów konkursu mogą być przekazane fundatorom nagród w celu
dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich
danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne
lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie i
powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załączniki:
Załącznik 1 – Protokół przekazania nagrody

Załącznik nr 1
Warszawa, dnia 6 listopada 2021r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY

Ja, …………………………………………………………………………………...(imię i nazwisko) oświadczam, że w ramach
konkursu realizowanego podczas inauguracji questu „WŚRÓD KAMPINOSKICH DRZEW”, który odbył się
dnia

6

listopada

otrzymałem/am

nagrodę

o

wartości

…………………………………..

w postaci ……………………………………………………………………….. za zajęcie …………. miejsca.

…………………………….
Podpis zwycięzcy

…………………………………………………………………………
Podpisy członków komisji

