REGULAMIN KONKURSU
„Questingowa Gmina Brzesko”
Przedmiotem konkursu „Questingowa Gmina Brzesko” jest przejście tras trzech questów
po najciekawszych miejscach starówki w Brzesku, wzgórza Bocheniec w Jadownikach oraz
Poręby Spytkowskiej, a następnie udokumentowanie tego poprzez odbicie pamiątkowych
pieczątek questów.

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Questingowa Gmina Brzesko” zwanego dalej Konkursem
jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, zwana dalej Biblioteką
z siedzibą przy ul. Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 64 550, e-mail dorosli@bibliotekabrzesko.pl.
2. Partnerem Konkursu jest Urząd Miejski w Brzesku, zwany dalej Urząd Miejski
z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 65 110.
3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa cele Konkursu, warunki uczestnictwa
w Konkursie, procedurę zgłaszania uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz procedurę wyłaniania zwycięzców.
4. Czas trwania Konkursu: od 13 lipca 2022 r. do 28 sierpnia 2022 r. Po terminie zakończenia czasu trwania Konkursu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w przypadku braku zgłoszeń.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
7. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik
potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników.
O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników przed wprowadzeniem
zmian.

Cele Konkursu:


promowanie turystyki regionalnej oraz potencjału turystycznego miasta i gminy Brzesko;



propagowanie aktywności na świeżym powietrzu;



inspirowanie uczestników do odkrywania i poznawania dziedzictwa lokalnego;



rozwijanie zainteresowania historią lokalną.

Adresaci Konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Brzeska i regionu oraz odwiedzających
okolicę turystów, zarówno osób indywidualnych, jak i rodzin bądź grup nieformalnych.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres mailowy dorosli@bibliotekabrzesko.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby biblioteki (do Wypożyczalni Działu Dorosłych) formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem odbitych pieczątek każdego z questów (do wglądu) do dnia 28 sierpnia 2022 r.

Zasady konkursu:
1. Każdy z uczestników w ramach zadania konkursowego musi przejść trasy trzech questów po Gminie Brzesko, czyli gier terenowych polegających na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanym szlaków turystycznych, zatytułowanych kolejno: „Na co patrzy Florian?”, „Bocheniec Górą!” oraz „Którędy, którędy ścieżka do
Poręby?”.
2. Questy można rozwiązywać posługując się ulotką papierową bądź grafiką w formie
elektronicznej.
3. Questy w formie papierowej dostępne m.in.: PiMBP w Brzesku, Filia Jadowniki, Filia
Poręba Spytkowska, Urząd Miejski w Brzesku, Dom Ludowy w Jadownikach, Dom
Ludowy w Porębie Spytkowskiej.
4. Pliki elektroniczne do pobrania m.in. ze strony bestquest.pl oraz bibliotekabrzesko.pl.
5. Pamiątkową pieczątkę questu stanowiącą potwierdzenie odbycia gry można odbić na
oryginalnej ulotce questu lub w jakikolwiek inny sposób wybrany przez Uczestnika
(np. w notesie).
6. Okazanie kompletu trzech pieczątek poszczególnych questów stanowi potwierdzenie
zrealizowania zadania konkursowego.
7. Do okazanego do wglądu kompletu odbitych pieczątek wymagane jest dołączenie
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1.) zawierającego informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz dane kontaktowe. Załącznik nr 1. znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu, można go również pobrać ze strony internetowej Organizatora.

8. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia, ponadto oryginał
formularza należy dostarczyć do Działu Dorosłych Biblioteki osobiście lub drogą
pocztową.
9. Odbicie pieczątek należy udokumentować w formie zdjęcia przesłanego mailem lub
okazać do wglądu w Bibliotece.
10. Za moment zrealizowania zadania konkursowego uznaje się dokonanie poprawnego
zgłoszenia do Konkursu.
11. Uczestnicy biorący udział w konkursie jako grupa (np. rodzina) są traktowani na tych
samych zasadach jak Uczestnicy indywidualni – dokonują jednego zgłoszenia oraz,
w przypadku wygranej, przysługuje im prawo odbioru jednego pakietu nagród.
12. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika braku pieczątki na miejscu finału questu
należy wykonać zdjęcie ukazujące Uczestnika w miejscu, gdzie powinna być ukryta
pieczątka. Takie zdjęcie należy dołączyć do zgłoszenia, będzie ono traktowane równoprawnie z odbiciem pieczątki questu.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
1. Spośród Uczestników, którzy dokonali prawidłowego, zgodnego z Regulaminem
zgłoszenia do Konkursu wyłonieni zostaną zwycięzcy – (minimum) 10 osób bądź
grup, które jako pierwsze przeszły trasy wszystkich wskazanych questów, zdobyły
pieczątki questów oraz zgłosiły ten fakt zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie.
2. O znalezieniu się w gronie zwycięzców Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani
po jego zakończeniu wraz z zaproszeniem na spotkanie podsumowujące, podczas którego nastąpi rozdanie nagród.

Nagrody w konkursie:
1. W Konkursie przewidziano (minimum) 10 pakietów z nagrodami dla (minimum) 10
pierwszych osób/grup, które zgłoszą swoje przejście questów w sposób wskazany
w niniejszym Regulaminie.
2. Ponadto przewidziano drobne upominki dla wszystkich Uczestników Konkursu, którzy dokonają zgodnego z Regulaminem zgłoszenia i wezmą udział w spotkaniu podsumowującym Konkurs połączonym z wręczeniem nagród.
3. Nagrody zostaną sfinansowane i dostarczone przez Partnera Konkursu – Urząd Miejski w Brzesku.
4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Biblioteki po zakończeniu Konkursu. O terminie wydarzenia Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

5. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym
Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora,
zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora Konkursu.
7. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych,
podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę
Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to
nagroda przechodzi na własność Organizatora Konkursu.

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzesku z siedzibą przy ul. Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 64 550, email dorosli@bibliotekabrzesko.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu: „Questingowa Gmina Brzesko”
oraz promocja działalności Organizatora.
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek
zwycięscy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej
prasie oraz Partnerowi Konkursu tj. Urząd Miejski. Dane są przetwarzane za zgodą
Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to
konieczne w związku z konkursem oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej

www.bibliotekabrzesko.pl

oraz

na

Facebooku

pod

adresem

www.facebook.com/bibliotekabrzesko.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania
ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail:
ido@bibliotekabrzesko.pl
6. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania
danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
3. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału
w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszeń do konkursu na etapie przesyłania drogą elektroniczną (np. w przypadku za dużych załączników).
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator, jak również
przepisy prawa cywilnego i autorskiego.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny:
● na stronie internetowej Biblioteki https://www.bibliotekabrzesko.pl oraz na jej
profilu facebookowym www.facebook.com/bibliotekabrzesko;
● na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.brzesko.pl;
● fizycznie jako wydruk do wglądu w bibliotece (Dział Dorosłych).

Reklamacje i odpowiedzialność
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorującego (UODO).
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego
Zgłoszenia Konkursowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia
Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy siedziby. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu
może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@bibliotekabrzesko.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 1.
………………….…………………….

miejscowość, data

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„Questingowa Gmina Brzesko”

1. Imię i nazwisko uczestnika:
...............................................................................................................................................................................................

2. Dane kontaktowe (telefon, mail):
...............................................................................................................................................................................................

□ Tak □ Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
konkursowym przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

□ Tak

□ Nie

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU MOJEGO/

MOJEGO DZIECKA
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka i jego
rozpowszechnianie, na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), przez
Organizatora to jest PiMBP w Brzesku oraz Urząd Miejski w Brzesku. Mój wizerunek/
wizerunek mojego dziecka może być utrwalony w ramach uczestnictwa w zabawie
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej, lub dźwiękowej). Zgoda dotyczy używania, obróbki, powielania i wielokrotnego

rozpowszechniania wizerunku Uczestnika na potrzeby relacji z przebiegu zabawy oraz
wręczenia nagród. Wizerunek Uczestnika zabawy może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego przez opiekuna niepełnoletniego Uczestnika. Zgoda, obejmuje wszelkie
formy publikacji dotyczącej relacji z przebiegu zabawy, w szczególności publikację na stronie
internetowej, portalach społecznościowych, a także w lokalnej i powiatowej telewizji i prasie.
Wizerunek uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika
zabawy lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste. Zgoda jest całkowicie dobrowolna
i może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

………………….…………………….

Podpis

