REGULAMIN ROZDANIA NAGRÓD
W ZABAWIE GRA MIEJSKA
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.
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5.
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Niniejszy Regulamin określa zasady rozdania nagród w zabawie Gra miejska (dalej: „Regulamin”).
Organizatorem zabawy pod nazwą Gra miejska (dalej „Zabawa”) jest Resort Marketing spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Poznaniu, ul. Senatorska 36, NIP: 7792421300 REGON:
302702926, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII GOSPODARCZY KRS
pod nr 0000509723 (dalej: „Organizator”).
Fundatorem nagród w zabawie jest Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu (ul.
Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856560, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 524-00-15-630, REGON 010498995, BDO 000019042, kapitał zakładowy w wysokości
160.169.580,00 zł, (dalej „Fundator”)
Wszelka korespondencja związana z Zabawą winna być kierowana na adres: Resort Marketing sp. z o.o.,
ul. Senatorska 36, 60-326 Poznań, z dopiskiem „Gra miejska- nagroda” na kopercie lub na e-mail:
zamowienia@resortmarketing.pl.
Zabawa odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
Czas trwania Zabawy obejmuje okres od 23.04.2022 do 13.06.2022 r. przy czym czynności związane
z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się w dniu wyczerpania
się nagród.
Fundator zobowiązuje się do ufundowania na potrzeby Zabawy nagród w postaci 50 sztuk maskotki –
jamnik o wymiarach :……. Zasady ich przyznania określono szczegółowo w tym Regulaminie.
Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

10. Udział w Zabawie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Zabawy obowiązany jest
zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Zabawy, zobowiązuje się do
przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad.
§2
Uczestnicy
1.

2.

Uczestnikami Zabawy (dalej „Uczestnicy”) może być każdy kto wyrazi taką chęć. Zabawa skierowana jest
do rodziców z dziećmi w wieku szkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej) niemniej nie jest to warunek
konieczny. Organizator nie stosuje wykluczeni ze względu na wiek uczestnika.
Fundator nie wyklucza z udziału w Zabawie pracowników i współpracowników Organizatora oraz
Fundatora, byłych pracowników i zleceniobiorców Organizatora oraz Fundatora, którzy w ostatnich 6
miesiącach przed dniem rozpoczęcia Zabawy byli zatrudnieni lub współpracowali z Organizatorem lub
Fundatorem, oraz członkowie organów Organizatora oraz Fundatora oraz członkowie najbliższych
rodzin wszystkich ww. osób. Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia
oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3.

4.

W Zabawie można brać udział wyłącznie osobiście, jednej osobie, przysługuje tylko jedna nagroda z puli
50 nagród ufundowanych przez Fundatora. Organizator zastrzega, że w przypadku kiedy jedna osoba
weźmie udział w Zabawie kilka razy, przysługuje jej jedna nagroda. W innym przypadku Organizatorowi
przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Zabawy i odmowy przyznania mu nagrody
w Konkursie.
Organizator na zlecenie fundatora zastrzega sobie prawo do przyznania 50 nagród – maskotek jamnik
dla 50 uczestników zabawy, którzy spełnią wszystkie warunki konieczne do otrzymania nagrody i zgłoszą
się po jej odbiór. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków lub niezgłoszenia się po odbiór
nagrody osobiście , nagroda przepada. Organizator nie wysyła nagród.
§3
Cel i przedmiot Zabawy

1.

Celem i przedmiotem Zabawy jest jakościowe, ciekawe rodzinne spędzanie czasu, promocja zachowań
proekologicznych poprzez przejście/przejechanie zgodnie ze wskazówkami i zasadami trasy Gry
Miejskiej.

2.

Zasady Gry Miejskiej opisane są na stronie www.miastomisjasolaris.pl w zakładce „Gra Miejska” , zasady
przyznania - rozdawania nagród w Zabawie opisane są w Par. 4 Zasady Rozdania Nagród

§4
Zasady Rozdania Nagród, Sposób Ich Przyznania i Odbioru
1. Zabawa odbywa się w terminie od 23.04.2022 do 13.06.2022 r. przy czym czynności związane
z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się w dniu wyczerpania się
nagród.
2.

Aby otrzymać nagrodę należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie
www.miastomisjasolaris.pl /pliki do pobrania/ Regulamin Rozdania Nagród Gra miejska oraz
zgłosić się po odbiór nagrody we wskazanym w niniejszym Regulaminie i na stronie
www.miastomisjasolaris.pl /Gra miejska punkcie, co jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu, nie później niż do 13.06.2022 r.
b) wykonać zadanie: podążaj za mapą, mapa znajduje się na www.miastomisjasolaris.pl, /do
pobrania/ lub w wersji papierowej w Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60, 61772 Poznań. Przejdź wszystkie przystanki Gry Miejskiej. Na każdym przystanku znajduje się
plakat z kodem QR. Zeskanuj kod QR. Pod każdym z kodów znajdują się ciekawostki oraz zagadki
do rozwiązania. Wykonaj screeny każdej z zagadek ukrytych pod kodami. Ze screenami
wszystkich zagadek (5 screenów) udaj się do Centrum Informacji Turystycznej na Stary Rynek

59/60, 61-772 Poznań. Zestawienie prawidłowo wykonanych screenów poniżej:

c)

Jeden Uczestnik posiadający komplet screenów, po pozytywnej weryfikacji przez pracownika CIT
Poznań Stary Rynek 59/60, może otrzymać tylko jedną nagrodę – maskotkę jamnika.
d) Przystępując do udziału w Zabawie, Uczestnik zapewnia, że będzie postępował uczciwie, zgodnie
z zawartymi w Regulaminie zasadami.

§5
Dane osobowe
1.

1.
2.

3.
4.

Administratorem danych osobowych Laureatów Nagród, a także Uczestników, którzy w związku z
odbiorem nagród – maskotek jamnik przekazali swoje dane osobowe jest Fundator. Szczegółowa
Informacja dot. Administratora danych, a także podmiotów przetwarzających dane osobowe na
zlecenie Administratora oraz praw osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z
prowadzeniem niniejszej zabawy, która jest częścią akcji edukacyjnej pod nazwą MiastoMisja Solaris
zawarte zostały w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.miastomisjasolaris.pl .
§6
Postanowienia końcowe

Pełna treść Regulaminu dostępna jest na www.miastomisjasolaris.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków przyznania nagród w Zabawie w
czasie jej trwania,
a) w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego
Regulaminu, nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa;
b) jeżeli jest to uzasadnione celem Zabawy i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Zabawie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez , otrzymanych
nagród.
c) na zlecenie Fundatora;
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Zabawą
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
dnia 23.04.2022 roku

