
REGULAMIN KONKURSU „GRA MOBILNA. SIEDLCE – SĄ TAKIE MIEJSCA”
(ostatnia aktualizacja 14 września 2021)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie tutajteraz, ul. 3 Maja 44/2, 08-110 Siedlce.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 4 do 24 września 2021.
3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres stowarzyszenie.tutajteraz  @  gmail.com
lub tel. 608 657 717

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.  tutajteraz.org
b) spełnienie warunków podanych w § 3 p.1
c) zagranie w grę mobilną „Siedlce – są takie miejsca”oraz spełnienie następujących warunków:
- zalogowanie się w co najmniej 3 miejscach, wymagających fizycznej obecności w określonej lokalizacji,
- osiągnięcie co najmniej 50% punktów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w 
ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o 
których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
1. Przedmiotem konkursu jest udostępnienie zgłoszenia konkursowego z aplikacji Actionboud. Dokładna instrukcja, 
wyjaśniająca jak grać i w jaki sposób wysłać zgłoszenie z poziomu aplikacji, znajduje się na stronie internetowej 
organizatora www.tutajteraz.org/gra-mobilna/
2. Nagrody zostaną wylosowane w dniu 25 września 2021. Informacja o nagrodzie zostanie wysłana na adres 
mailowy/numer podany w zgłoszeniu konkursowym.
3. Nagrodami w Konkursie są vouchery do kawiarni Siedleckiej, które uprawniają do odbioru bezpłatnego zestawu 
kawa/herbata/gorąca czekolada/sok plus ciastko.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga 
Organizator.
5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną
na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty 
prawa do nagrody.

 § 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: 
adresu poczty elektronicznej lub numeru tel. kontaktowego (w zależności od wybranej formy zgłoszenia).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe 
odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku 
z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 
konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 
stronie www.tutajteraz.org
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