REGULAMIN KONKURSU „Rodzinne spacery z Plentym”
1. Organizatorem konkursu z nagrodami „Rodzinne spacery z Plentym” są: Gdańska
Organizacja Turystyczna ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk oraz Gmina Miasta
Gdańska.
2. Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozwijanie turystyki w Mieście Gdańsku,
promocja Wyspy Sobieszewskiej i promocja zdrowej aktywności na świeżym
powietrzu.
3. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronach visitgdansk.com,
jestemzgdanska.pl i facebook.com/TerazWyspaSobieszewska i trwa do dnia 28
czerwca 2020 roku. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można
przystąpić w każdym momencie jego trwania.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać na urządzenie mobilne bezpłatną aplikację
”Questy VisitGdansk”, wybrać język polski i grę pod nazwą „Gra Plenerowa Śladami
Plentego - Skarb Wyspy Sobieszewskiej” oraz przejść trasę z urządzeniem mobilnym.
Chcąc przebyć drogę gry questingowej należy rozpocząć od pierwszego etapu i udać
się na miejsce startu, który znajduje się przy pensjonacie Stara Wędzarnia na ulicy
Nadwiślańskiej 79, 80-680 Gdańsk. Podążając za wskazówkami ujętymi
w wierszowanych instrukcjach, Uczestnik powinien przemieszczać się do kolejnych
punktów trasy, rozwiązując zagadki zawarte w aplikacji i w efekcie dotrzeć do mety
(ukończenie questu). Na mecie Uczestnik otrzyma informację o liczbie zdobytych
punktów, czasie i miejscu w rankingu. Urządzenie mobilne musi posiadać połączenie
z Internetem oraz GPS. Uczestnik pomiędzy poszczególnymi etapami może poruszać
się pieszo lub dowolnym środkiem transportu.
5. Aplikacja nie pobiera żadnych danych poza nazwą nadaną przez Uczestnika w trakcie
instalacji aplikacji, oraz ilością punktów zebranych przez Uczestnika, gdy ten ukończy
grę.
6. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów
w jednym z okresów: 8-14 czerwca 2020 roku, 15-21 czerwca 2020 roku, 22-28 czerwca
2020 roku. W przypadku kilku uczestników z taką samą ilością punktów, organizator
przyzna nagrody każdemu z nich do wyczerpania puli nagród. Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie zwycięzców odbywać się będzie w dniach: 15, 22, 29 czerwca. Informacja
o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronach visitgdansk.com, jestemzgdanska.pl
i facebook.com/TerazWyspaSobieszewska poprzez publikację nazwy Uczestnika
nadanej podczas rejestracji. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę
w całym cyklu trwania konkursu.
7. Nagrodą w konkursie dla każdego zwycięzcy jest: plecak turystyczny, bidon na wodę,
gadżety dla dzieci.
8. Zwycięzca zobowiązany jest w indywidualnej wiadomości poprzez stronę
facebook.com/TerazWyspaSobieszewska potwierdzić w ciągu 7 dni odczytanie
informacji o przyznanej nagrodzie. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą,
stwierdzenia nieprawidłowości podczas weryfikacji lub niepotwierdzenia odczytania
informacji o przyznanej nagrodzie, spowoduje to utratę prawa do nagrody i przepadek
nagrody.
9. Zwycięzca o sposobie odebrania nagrody zostanie poinformowany w indywidualnej
wiadomości poprzez administratora strony facebook.com/TerazWyspaSobieszewska.
Podstawą przyznania nagrody, będzie weryfikacja polegająca na zaprezentowaniu
widoku aplikacji przedstawiającej ukończenie questu wraz z nazwą Uczestnika nadaną

podczas instalacji aplikacji. Nazwa Uczestnika jest przypisana do urządzenia
mobilnego, które w okresie trwania Konkursu, nie może zostać przywrócone do
ustawień fabrycznych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
2) za zachowanie podmiotów prowadzących usługi pocztowe oraz operatorów sieci
internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości
w przebiegu Konkursu.
11. Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs
przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
12. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.
13. Uczestnik podczas udziału w grze „Rodzinne spacery z Plentym” zobowiązuje się do
zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem Konkursu
i akceptacją jego treści.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursu
i ogłoszenie wyników na stronach visitgdansk.com i jestemzgdanska.pl jest Gdańska
Organizacja Turystyczna ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, która wyznaczyła
inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować
w następujący sposób: listownie na adres: ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk , poprzez
e-mail: iod@visitgdansk.com. Dane osobowe w postaci nazwy nadanej przez
Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją
celów niniejszego Konkursu. Odbiorcami tych danych osobowych będą podmioty
odwiedzające ww. strony internetowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania
uniemożliwi udział w konkursie oraz wysłanie nagród zwycięzcom.
2) administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursu
i ogłoszenie wyników na stronie facebook.com/TerazWyspaSobieszewska oraz za
skierowanie indywidualnych wiadomości do zwycięzców i przekazanie nagród
zwycięzcom jest Gmina Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody
8/12, tel. 58 323 60 00, która wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Nowe
Ogrody 8/12. 80-803 Gdańsk, poprzez e-mail: iod@gdansk.gda.pl lub telefonicznie pod
numerem: 58 323 60 00. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

e RODO w związku z realizacją celów niniejszego Konkursu. Odbiorcami danych
osobowych w postaci nazwy nadanej przez Uczestnika będą podmioty odwiedzające
ww. stronę internetową, zaś odbiorcami danych osobowych zwycięzców – dodatkowo
podmioty, za pośrednictwem których przekazane zostaną nagrody. Dane osobowe
zwycięzców będą przechowywane do dnia 31 lipca 2020 r., po tym terminie zostaną
zanonimizowane. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi udział
w konkursie oraz wysłanie nagród zwycięzcom.

