
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja pn. „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD "Sierpeckie Partnerstwo" i "Północne Mazowsze" 
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wiat i innowacyjnych ławek solarnych na obszarze LGD „Północne Mazowsze” oraz LGD „Sierpeckie Partnerstwo” 

wraz z uruchomieniem e-turystycznej aplikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

REGULAMIN ODBIORU NAGRÓD W RAMACH QUESTÓW 

1. Organizatorem questów jest Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”, Zielona 24, 

06-408 Krasne.  

2. Przewidziano nagrody dla pierwszych 50 osób, które przejdą poprawnie min. trzy 

dowolne questy zamieszczone w aplikacji mobilnej pn. „Atrakcje Północnego 

Mazowsza”, zdobędą trzy odznaki i zgłoszą się osobiście do biura LGD „Północne 

Mazowsze” w celu okazania odznak. Nagrodą jest zestaw gadżetów (na który składa się: 

plecak, parasol, czapeczka, zegarek, kubek termiczny, opaska na ramię, bidon On track, 

bidon).  

3. Uczestnicy questów: w grach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy obszaru LGD 

„Północne Mazowsze” oraz turyści. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w questach 

mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, 

dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody. 

4. Uczestnikami questów nie mogą być: członkowie Zarządu Organizatora, pracownicy 

Organizatora, osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

questów oraz realizacji projektu. 

5. Uczestnikami questów nie mogą być także wstępni (np. rodzice, dziadkowie itd.), zstępni 

(dzieci, wnuki itd.), rodzeństwo, i małżonkowie osób wymienionych w punkcie 4.  

6. Zastrzega się, że uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

7. Odpowiedzialność za właściwy wybór questu spoczywa na uczestniku, który nie może 

składać reklamacji w zakresie złego wyboru. 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja pn. „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD "Sierpeckie Partnerstwo" i "Północne Mazowsze" 
mająca na celu rozwój współpracy partnerskich LGD oraz infrastruktury turystycznej poprzez montaż drewnianych 
wiat i innowacyjnych ławek solarnych na obszarze LGD „Północne Mazowsze” oraz LGD „Sierpeckie Partnerstwo” 

wraz z uruchomieniem e-turystycznej aplikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

8. Wydanie nagród następuje za osobistym okazaniem uzyskanych min. trzech odznak 

zdobytych w questach w aplikacji mobilnej pn. „Atrakcje Północnego Mazowsza”.  

9. Warunkiem odbioru nagród jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych – poprzez podpisanie klauzuli RODO oraz wypełnienie pokwitowania 

protokołu odbioru nagród. 

10. Odbiór nagród następuje w siedzibie biura: Lokalna Grupa Działania „Północne 

Mazowsze” Zielona 24, 06-408 Krasne w godz. 8:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek).  

11. Nagrody się wydawane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym. 

Kontakt: tel.: 23 671 12 02 (poniedziałek – piątek), e-mail: biuro@polnocnemazowsze.pl 

12. Dostępność nagród do momentu wyczerpania puli zestawów. Organizator niezwłocznie 

poinformuje o wyczerpaniu nagród w „Aktualnościach” aplikacji mobilnej pn. „Atrakcje 

Północnego Mazowsza”.  

13. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad questów, postanowień niniejszego regulaminu oraz 

ich interpretacji rozstrzyga Organizator.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w związku 

z uczestnictwem w questach. 

15. Przetwarzanie danych osobowych uczestników questów odbywa się zgodnie 

z klauzulami informacyjnymi dostępnymi na stronie Organizatora. 

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
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