
REGULAMIN KONKURSU LATO Z WIELKOPOLSKIMI QUESTAMI 
 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, właściciel prawa do znaku towarowego słowno – graficznego 
Wielkopolskie Questy. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafiki zamieszczone na tej 
stronie są własnością ich twórców i podlegają one ochronie, a uczestnicy konkursów są 
zobowiązani do nienaruszania prawa Organizatora do tych znaków.  

 
2. Celem konkursu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem gier 

terenowych opracowanych w serii Wielkopolskie Questy, jakkolwiek dopuszcza się 
udział w grach opracowanych w innych seriach. 
 

3. Questy to rodzaj bezobsługowych gier  terenowych, w czasie których uczestnik 
rozwiązuje zadania i zagadki umieszczone w ulotce, wędruje wg wskazówek kierunku, a 
na końcu trasy dociera do miejsca, w którym została ukryta skrzynia skarbów z pieczęcią. 
Odcisk pieczęci na ulotce oraz rozwiązane hasło są poświadczeniem przejścia trasy. 

 
4. Konkurs trwa od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 

 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
6. Organizator oraz członkowie poszczególnych zespołów redakcyjnych Wielkopolskich 

Questów nie mogą brać udziału w konkursie. 
 

7. Nagrody rzeczowe otrzyma pierwsze 30 osób, które w terminie 1-9 września 2022 
dostarczą karty pracy z udokumentowaną największą ilością rozwiązanych questów.  
Karta pracy będzie do pobrania ze strony www.regionwielkopolska.pl 
 

8. Poświadczeniem przejścia trasy będzie rozwiązane hasło końcowe, szyfr do otwarcia 
skarbu oraz odcisk pieczęci na karcie pracy. 
 
W sytuacji braku pieczęci w terenie, dopuszcza się możliwość potwierdzenia przy pomocy 
aplikacji Questy Wyprawy Odkrywców. 
 

9. W klasyfikacji konkursowej będą brały udział questy umieszczone wyłącznie w bazach 
internetowych: 
www.regionwielkopolska.pl 
www.questy.org.pl 
 

10. Karty pracy należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub za pośrednictwem 
poczty do dnia 9 września (liczy się data doręczenia) na adres: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
ul. Prusa 3 
61-819 Poznań 
z dopiskiem na kopercie konkurs Wielkopolskie Questy 

 
11. Do rywalizacji konkursowej będą zaliczone jedynie questy rozwiązane w okresie od 1lipca 

do 31 sierpnia 2022 r. Questy wcześniej rozwiązane nie będą się liczyły do klasyfikacji 
konkursowej. 
W przypadku kilku uczestników z taką samą ilością poprawnie rozwiązanych questów, 

http://www.regionwielkopolska.pl/
http://www.regionwielkopolska.pl/


wyższą notę otrzyma uczestnik, który rozwiąże więcej questów z serii Wielkopolskie 
Questy. 

 
12. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie, natomiast osoby małoletnie wyłącznie 

za uprzednią zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, która to zgoda powinna 
być udokumentowana przez odebraniem nagrody w sytuacji jeżeli osoba małoletnia 
zostanie zwycięzcą konkursu, pod rygorem odmowy wydania nagrody. 

 
13.  Udział w konkursie i nadesłanie ulotek z rozwiązaniami jest jednoznaczny z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 
 

14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru nagrody 
osobnym mailem.  

 
15. W przypadku nagród rzeczowych, nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne. 

Nie przewiduje się również wypłaty równowartości nagrody.  
 

16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, 
w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu 
na stronie organizatora lub w publicznych informacjach na ten temat. Uczestnicy 
konkursu są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od jakiejkolwiek 
działalności reklamowej (jawnej lub ukrytej). Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz 
sygnatury (podpisy) nie mogą mieć charakteru komercyjnego lub reklamowego lub być 
związane z działalnością gospodarczą.  

 
17. Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi na pytania związane z organizacją 

konkursu jest Aleksandra Warczyńska, tel. 61 66 40 865, turystyka@wbp.poznan.pl 
 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody czy trudności, jakie 
mogą wyniknąć w wyniku realizacji poszczególnych tras questowych 

 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy nie 

wpłyną żadne zgłoszenia. 
 

20. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 
Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.  

b. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się 
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl 

c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
i. przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym opublikowania informacji o 

wynikach konkursu i laureatach – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 
ust. 1 lit. a RODO; oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora jakim jest organizacja, promocja i przeprowadzenie 
konkursu , tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

ii. dane osobowe przetwarzane będą również w celu publikacji informacji o 
laureatach konkursu oraz w celu opublikowania wizerunku na stronie 
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internetowej oraz w mediach społecznościowych Administratora – na 
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

d. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i 
współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą 
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi 
hostingowe. 

e. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

f. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres trwania 
konkursu, a następnie przez okres 30 września 2022 r. 

g. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

h. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 
danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

i. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

j. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

k. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek 
konieczny wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia 
konkursowego.  


