
 

 

KONKURS 

GRYWALIZACJA W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO 

 

Poznaj Krainę Kanału Elbląskiego i zgłoś się po wyjątkowe, logowane marką KKE gadżety! 

Rozwiąż questy proponowane w zakładce GRYWALIZACJA, ostempluj je dedykowanymi 
pieczęciami i wymień ulotki na nagrody! Do wyboru: 

 gra W Krainie Kanału Elbląskiego (24 rozwiązanych i ostemplowanych questów), 

 bluzy, koszulki, czapki (15 rozwiązanych i ostemplowanych questów), 

 publikacje Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego, Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego 
- obiekty przyjazne rowerzystom (10 rozwiązanych i ostemplowanych questów) 

 breloki, długopisy i ołówki (5 rozwiązanych i ostemplowanych questów) 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Niniejszy Regulamin określa zasady przystępowania do Konkursu pod nazwą: 
„GRYWALIZACJA W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO” oraz warunki uczestnictwa w Konkursie. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna 
Grupa Działania, ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.  

2. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. 
3. Celem głównym Konkursu jest promocja Krainy Kanału Elbląskiego oraz 

propagowanie aktywnej turystyki. 
4. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową 

www.krainakanaluelblaskiego.com.pl, na której publikowane są informacje 
dotyczące Konkursu oraz ulotki questów w wersji do wydruku. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego 
fanpage Krainy Kanału Elbląskiego na portalu społecznościowym 
Facebook.pl/KrainaKE.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY  

1. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie i ostemplowanie ulotek questów 
proponowanych w zakładce GRYWALIZACJA na stronie sklepu internetowego 
www.krainakanaluelblaskiego.com.pl/grywalizacja/16 w następującej ilości:  
a) 24 ulotki 
b) 15 ulotek 
c) 10 ulotek 
d) 5 ulotek 

2. Nagrody w Konkursie otrzymują osoby, które dostarczą rozwiązane i ostemplowane 
ulotki questów do siedziby Organizatora Konkursu w ilości wskazanej w § 3.1.  

3. Nagrodami w Konkursie są:  



 

1 
 

a) gra W Krainie Kanału Elbląskiego - za dostarczenie 24 rozwiązanych 
i ostemplowanych questów, 

b) bluzy, koszulki, czapki za dostarczenie 15 rozwiązanych i ostemplowanych 
questów, 

c) publikacje Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego i Diamenty Krainy Kanału 
Elbląskiego - obiekty przyjazne rowerzystom - za dostarczenie 10 rozwiązanych 
i ostemplowanych questów, 

d) breloki, długopisy i ołówki - za dostarczenie 5 rozwiązanych i ostemplowanych 
questów. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 
i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

5. Wymiana ulotek questów na nagrody odbywać się będzie w biurze Organizatora - 
w Elblągu, ul. J. A. Komeńskiego w dni robocze w godzinach 7 - 15.  

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty 
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca 
przekazania nagrody).  

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu.  
2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Konkurs w każdym 

czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu 
programu Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie 
Internetowej www.krainakanaluelblaskiego.com.pl. 

3. W przypadku zakończenia Konkursu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy 
zgodnie z Regulaminem nabyli rozwiązane i ostemplowane ulotki questowe w ilości 
uprawniającej do odebrania nagrody określonej w Regulaminie na Nagrody powinni 
wymienić je w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. Po tym 
terminie wszelkie zgromadzone ulotki pozostają jedynie pamiątką dla Uczestnika. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2021 r. 
 

 

 

Elbląg, 24.04.2021 r. 


