
REGULAMIN KONKURSU pt. „Wiosna z questem WŚRÓD KAMPINOSKICH DRZEW” 

 

§ 1 Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Questingu, z siedzibą w Bałtowie, nr KRS 0000484369.  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu jest Fundacja Questingu 
z siedzibą w Bałtowie.  

3. Sponsorem nagród jest RLG REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kampinoski 
Park Narodowy oraz Fundacja Questingu z siedzibą w Bałtowie.  

5. Informacja o konkursie jest publikowana na stronie www.questing.pl oraz na profilu „Questing – 
Wyprawa po skarb” na Facebooku i Instagramie Questing.pl, przy czym informacja o konkursie na 
profilu FB nie stanowi regulaminu konkursu.  

6. Celem konkursu jest wyłonienie dwóch laureatów, którzy prześlą na email kontakt@questing.pl 
najbardziej kreatywne zdjęcia dokumentujące przejście questu „WŚRÓD KAMPINOSKICH DRZEW” 
w Kampinoskim Parku Narodowym. 
 
7. Konkurs nie jest organizowany ani wspierany przez platformę Facebook. 
 

 

§ 2 Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:  

a. Ukończyła 18 lat;  

b. Do godz. 23:59 31.03.2022 poprawnie prześle zdjęcia na kontakt@questing.pl; 

3. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych 
wymienionego w § 1 pkt 2, w celu przeprowadzenia konkursu.  

4. W konkursie nie mogą̨ brać́ udziału reprezentanci i pracownicy Organizatora, oraz osoby pozostające 
z nimi w pokrewieństwie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub opóźnione dostarczenie fotografii. 
 
6. Poprzez przesłanie zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia w materiałach 
reklamowych i w mediach społecznościowych Fundacji Questingu. 
  



 

§ 3 Wyłonienie laureatów 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje jury konkursowe w dwuosobowym składzie.  

2. Laureatami konkursu zostaną dwie osoby, które prześlą na email kontakt@questing.pl najbardziej 
kreatywne zdjęcia z przejścia questu „WŚRÓD KAMPINOSKICH DRZEW” w Kampinoskim Parku 
Narodowym. 
  

§ 4 Nagrody w konkursie 

1. W konkursie przewidziano dwie równorzędne nagrody.  

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sponsorowane przez RLG REPACK Polska 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kampinoski Park Narodowy oraz Fundację Questingu (książka 
i foldery „Kampinoski Park Narodowy” latarka, kubek termiczny, kalendarz, koszulka, zeszyt, kredki, 
książeczka dla dzieci) a także zestaw oryginalnych ulotek Questing).  

3. Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny. 

4. Organizator poinformuje laureata konkursu o zdobytych nagrodach na Fanpage „Questing  - wyprawa 
po skarb” najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Warunkiem otrzymania nagród jest odpowiedź na 
wiadomość́ o nagrodach wraz z podaniem danych teleadresowych (imię̨ i nazwisko, adres 
korespondencyjny), na jaki mają zostać́ wysłane nagrody. Brak podania danych teleadresowych w ciągu 
21 dni będzie uznany za rezygnację z nagród. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji nagrody 
przechodzą̨ na kolejną wyłonioną przez jury osobę.  

 

§ 6 Harmonogram konkursu 

1. Nadsyłanie zgłoszeń́ konkursowych: do 31.03.2022 r. do godz. 23:59. 

2. Weryfikacja zgłoszeń́ konkursowych: 01.04.2022 – 07.04.2022r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: maksymalnie do dnia 07.04.2022r.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować́ na adres Organizatora: kontakt@questing.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 

§8. Informacje dotyczące przetwarzania danych 



1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Funacja 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.  

2. 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 
wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o 
ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.  

3. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być przekazane fundatorom nagród w celu 
dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.  
5. 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.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie i 
powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  

7. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający 
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 


