Regulamin
Gry terenowej „Chrońmy morza i oceany” organizowanej z okazji
Tygodnia Oceanów w Warszawskim Zoo
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Dział Edukacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, z
siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3.
2. Gra powstała w ramach współpracy z organizacją MSC oraz Szkołą Twórczej Nauki „Vinci” z
Warszawy, w ramach obchodów Tygodnia Oceanów.
2. Gra terenowa jest organizowana z okazji Tygodnia Oceanów.
3. Gra będzie się odbywała w dniach 7-13 czerwca 2021r.
4. Celem gry jest promocja wiedzy o bioróżnorodności życia w morzach i oceanach oraz zwrócenie
uwagi na problemy dotykające ekosystemy morskie i uzmysłowienie potrzeby ich ochrony.
5. Gra terenowa nie jest grą losową w rozumieniu „Ustawy o grach losowych”.
6. Gra organizowana jest jednorazowo.

§2. Przebieg gry
1. Uczestnikami gry mogą być osoby pełnoletnie lub osoby nieletnie pod opieką osoby dorosłej.
2. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz, co oznacza, że tylko jednego dnia może
wysłać odpowiedź poprzez Messenger.
3. Mechanizm gry:




Gra polega na odwiedzeniu 8 punktów zlokalizowanych na terenie ZOO, odnalezieniu
tabliczek z pytaniami i wpisaniu poprawnych odpowiedzi w pola na karcie pracy. Lokalizację
punktów z pytaniami ułatwi dołączona do karty mapka ZOO, z zaznaczonymi punktami. Karta i
mapka znajdują się w bezpłatnej gazetce „Leonardo”, którą będzie można pobrać przy wejściu
do ZOO. Kartę będzie można również samodzielnie wydrukować ze strony internetowej, przed
wizytą w ZOO.
Z ponumerowanych pól, w które zostaną wpisane odpowiedzi, powstanie hasło. Hasło należy
wysłać o godz. 17:00 w wiadomości na Messenger Warszawskiego ZOO.

4. Laureatami zostaną osoby, które jako pierwsze wyślą danego dnia poprawne hasło. W dniach od
poniedziałku do piątku (7-11.06.21) zostanie wyłonionych po 3 laureatów każdego dnia. W sobotę i
niedzielę (12-13.06.21) po 5 pierwszych osób zostanie nagrodzonych.

§3. Nagrody
1. Nagrody w grze stanowią kursy przyrodnicze ufundowane i prowadzone w Szkole Twórczej Nauki
„Vinci”, z siedzibą przy ul. Dereniowej 6 w Warszawie, oraz plecaki ufundowane przez MSC. Kursy
przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów z klas 2-8 szkoły podstawowej. Może w nich wziąć udział
laureat wraz z jedną osoba towarzyszącą.

2. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany nagrody na inną lub na jej wartość pieniężną.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem Messengera.

§3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
2. Wzięcie udziału w grze stanowi zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
przez Organizatora, w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych przez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem gry oraz wydaniem nagród. Każdy uczestnik gry ma prawo wglądu do swoich danych,
ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia gry i wyłonienia zwycięzców i nie
będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich
podania nie jest możliwe uczestnictwo w grze.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie
naruszają praw nabytych uczestników gry. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego
opublikowania na stronie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gry.
6. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze zasady rozstrzyga Miejski Ogród Zoologiczny.

