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§ 1 Organizator i cel promocji
1. Organizatorem promocji 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;
c. Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych, z siedzibą w Podkowie Leśnej przy
ul. Lilpopa 18, nr KRS 0000547798.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby promocji jest Fundacja
Mapa Pasji.
3. Promocja odbywa się w ramach projektu „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”,
dofinansowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
4. Informacja o promocji jest publikowana na stronie www.questy.com.pl oraz na profilu
„Questy – Wyprawy Odkrywców” na Facebooku, może być także rozesłana do mediów
regionalnych i ogólnopolskich, a także do innych instytucji i organizacji partnerskich.
5. Celem promocji jest rozpowszechnienie Paszportów Odkrywców wśród osób
zainteresowanych kolekcjonowaniem pieczęci questów. W roku 2019 zostanie
wprowadzony system Odznak Odkrywców (na wzór innych odznak turystycznych).
Zgromadzone w Paszportach pieczęcie questów ukończonych przed ogłoszeniem
regulaminu Odznak będą zaliczone do punktów na odznaki.

§ 2 Warunki udziału w promocji
1. Uczestnikiem promocji może być osoba, która:
a. Ukończyła 13 lat;
b. Pobrała bezpłatną aplikację „Questy – Wyprawy Odkrywców” na system Android lub
iOS i zarejestruje się w niej jako użytkownik;
c. Posiada konto użytkownika na Facebooku oraz „lubi” i „obserwuje” stronę „Questy –
Wyprawy Odkrywców” (https://www.facebook.com/WyprawyOdkrywcow/);
d. Do 30.11.2018 prześle na adres paszporty@mapapasji.pl zgłoszenie udziału
w promocji na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
2. Przesłanie zgłoszenia udziału w promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu promocji oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora danych osobowych wymienionego w art. 1 pkt 2, w celu realizacji warunków
promocji.
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§ 3 Zgłoszenie do promocji
Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik przesyła na adres e-mail podany w art. 2 pkt 1.e zgłoszenie
w formie podpisanego skanu, zawierające:
1. Swoją nazwę użytkownika w aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy Odkrywców”;
2. Swoją nazwę użytkownika na Facebooku;
3. Loginy minimum 4 nowych użytkowników aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy
Odkrywców”, którzy zostali zachęceni przez Uczestnika promocji do zainstalowania aplikacji.
4. Adres do wysyłki nagród w promocji opisanych w art. 5.
5. Za nowych użytkowników aplikacji uznaje się osoby, które pobrały i zainstalowały aplikację
mobilną oraz zarejestrowały się jako użytkownicy po 5.08.2018. Jeden użytkownik może
zostać ujęty w promocji tylko raz – kolejne zgłoszenie zawierające dane tych samych
użytkowników, które były przesłane wcześniej przez kogoś innego, zostanie odrzucone.
Uczestnik promocji nadsyłający zgłoszenie nie musi być nowym użytkownikiem aplikacji.
§ 4 Weryfikacja zgłoszeń
1. Organizator weryfikuje nadesłane zgłoszenia poprzez sprawdzenie:
a. Istnienia wskazanego konta użytkownika w systemie obsługującym aplikację mobilną
„Questy – Wyprawy Odkrywców”;
b. Czy na koncie użytkownika na Facebooku występuje strona „Questy - Wyprawy
Odkrywców” na liście stron polubionych i obserwowanych;
c. Istnienia wskazanych nowych kont użytkowników aplikacji „Questy – Wyprawy
Odkrywców” w systemie i daty ich powstania.
2. Uczestnik promocji zostanie poinformowany o wynikach weryfikacji zgłoszenia w ciągu 7 dni
od jego nadesłania.
§ 5 Nagrody w promocji
1. Uczestnik, który spełni warunki promocji opisane w art. 3, otrzyma:
a. Paszporty Odkrywców w liczbie o jeden większej niż liczba potwierdzonych nowych
użytkowników aplikacji mobilnej ujętych w zgłoszeniu (tj. minimum 5, ale może być
więcej, jeśli Uczestnik zachęci więcej niż 4 osoby do zainstalowania aplikacji).
b. Pakiet min. 10 ulotek z questami.
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres Uczestnika podany w zgłoszeniu. O terminie
wysłania nagród uczestnik zostanie poinformowany e-mailem. Wysyłka nastąpi najpóźniej do
21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres konkursu: paszporty@mapapasji.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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