
Regulamin Konkursu QUESTOWICZE DO BOJU! 

§ 1 Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs organizuje administrator serwisu internetowego 27grudnia.pl: Województwo 

Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu, zwane w dalszej części regulaminu: Organizatorem.  

Adres Organizatora:  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
Gabinet Marszałka, Oddział Komunikacji Społecznej   
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
NIP 778-13-46-888  
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres: 
questy@27grudnia.pl 

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do nieograniczonego grona osób 
kultywujących pamięć o Powstaniu Wielkopolskim oraz miłośników atrakcji historyczno-
przyrodniczych regionu wielkopolskiego.  

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu 27grudnia.pl. 

5. Konkurs rozpoczyna się 24 czerwca 2021 r. i kończy 31 sierpnia 2021 r. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  

a) rozwiązać co najmniej 3 questowe trasy powstańcze przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej 
Questy Wyprawy Odkrywców; 

b) przesłać zgłoszenie ukończenia 3, 4 lub 5 questowych tras powstańczych przy 
wykorzystaniu aplikacji mobilnej Questy Wyprawy Odkrywców; 

c) questy powstańcze rozumiane są jako: quest powstańczy Jarocin, quest powstańczy 
Osieczna, quest powstańczy Poniec, quest powstańczy Wronki oraz quest powstańczy 
Poznań; 

c) potwierdzenie ukończenia tras należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres: 

questy@27grudnia.pl 
7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie 
przystąpienia do udziału: 

a) ukończyły 18. rok życia; 

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;  
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c) posiadają aktywne konto w aplikacji Questy Wyprawy Odkrywców.  

§ 2 Sposób wyłonienia laureatów 

1. Zwycięzcami Konkursu zostają trzy osoby, które jako pierwsze nadeślą dyplom, który 
pokazuje się w aplikacji po dotarciu do ostatniego punktu wszystkich 5 tras questów 
powstańczych za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: questy@27grudnia.pl oraz 
spełnią wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa.  

2. Laureatami Konkursu zostają osoby, które jako czwarta do czternastej nadeślą dyplom, 
który pokazuje się w aplikacji po dotarciu do ostatniego punktu tras questów powstańczych 
za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: questy@27grudnia.pl oraz spełnią wszystkie 
pozostałe warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.  

5. Po zakończeniu Konkursu w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty jego 
zakończenia Organizator powiadomi zwycięzców oraz laureatów o wygranej. Jednocześnie 
Organizator poprosi o wybór sposobu przekazania nagrody. Możliwe jest przesłanie nagrody 
pocztą (pod warunkiem podania adresu pocztowego) lub odbiór osobisty w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu: (61) 626 77 44. 
Organizator będzie kontaktować się z laureatami i zwycięzcami Konkursu: osobiście, e-
mailem. 

§ 3 Nagrody 

1.Zwycięzcy oraz laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci zestawu gadżetów 
powstańczych, przygotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Nagrody dla zwycięzców oraz nagrody dla laureatów Konkursu różnią się od siebie. 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Województwo 
Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 
61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach:  

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu;  

b) archiwizacji. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane:   
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a) na podstawie wyrażonej przez Uczestników Konkursu zgody, którą każdy uczestnik 
Konkursu wyraża poprzez dobrowolne przystąpienie do Konkursu. Brak wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji Regulaminu skutkuje 
brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. 
archiwizacji. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, 
lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: 
inspektor.ochrony@umww.pl. 

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje 
brakiem możliwości udziału w konkursie.  

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich 
dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu 
prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.  

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile ich dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia 
umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
w związku z ich sytuacją szczególną o ile przetwarzanie danych osobowych Uczestników 
Konkursu jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub 
sprawowania władzy publicznej. 

11. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają, że przetwarzanie ich 
danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem. 

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi 
na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów 
informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek 
pocztowych. 

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania. 

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie są przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy i organizacji międzynarodowych. 



§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, 
określone niniejszym Regulaminem.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 
warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do 
Organizatora. 
3. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji 
Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

 4. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 61 626 77 44 lub 
wysyłając zapytanie na adres: questy@27grudnia.pl. 


