Regulamin Gry Stand by Stand
A. Postanowienia ogólne.
1. Gra miejska "Stand by Stand" (dalej „Gra Miejska”) organizowana jest przez Adventure Warsaw
Rafał Patla, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Motylkowej 57 N, numer NIP 5213235994 (dalej
„Organizator”) oraz Connectto Sp.z o.o z siedzibą przy Al. Solidarności 115/2 w Warszawie
KRS 0000489156, NIP 5252574631 (dalej „Współorganizator”).
2. Gra miejska organizowana jest podczas Forum Evential 2018 w dniu 11/01/2018.
3. Fundatorem nagród w Grze Miejskiej są partnerzy i wystawcy Forum Evential 2018.
4. W Grze Miejskiej mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne.
5. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się z zasadami Gry Miejskiej określonymi w Regulaminie.
6. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.
7. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest pobranie naklejki NFC na wejściu na Forum przy
stanowisku dedykowanym grze miejskiej oraz zarejestrowanie się wśród uczestników Forum.
B. Czas trwania Konkursu.
Gra Miejska zostanie przeprowadzona w czwartek 11 Stycznia 2018 roku w godz. 10.00 – 16.00 na
terenie Hali MT Targi Polska przy ulicy Jordanowskiej 12 w Warszawie.
C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Tematem przewodnim Gry Miejskiej będzie poznanie produktów oferowanych przez wystawców
poprzez aktywne wykonywanie zadań. W tym celu gracze muszą przejść jak największą liczbę
stoisk i zdobyć jak największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia na jednym
stanowisku wynosi 10. Każdy uczestnik może wykonać zadanie tylko raz przy danym stanowisku.
Po wykonaniu zadania uczestnik musi odbić naklejkę NFC przy urządzeniu udostępnionym przez
osobę odpowiedzialną na każdym stanowisku. Po odbiciu, wyniki automatycznie przesyłane są do
systemu sumującego wyniki każdego uczestnika.
2. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry Miejskiej przed ich
rozpoczęciem.
3. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich osób zarejestrowanych na Forum Evential 2018.
4. W Grze Miejskiej może wziąć udział nie limitowana liczba osób.
5. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.
6. Uczestnicy grają indywidualnie. Warunkiem udziału w Grze Miejskiej jest rejestracja na Forum
Evential 2018 oraz pobranie naklejki NFC na wejściu na Forum.
7. Podczas Gry Miejskiej każdy uczestnik musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem
którego będzie mógł pobrać aplikację do gry. Numer tego telefonu Zespół musi podać
Organizatorom w chwili rejestracji na Targi Forum Evential 2018.
8. Każdy uczestnik otrzyma sms na telefon komórkowy z linkiem do uruchomienia aplikacji z
regulaminem, opisem zadań oraz planem gry.
9. Gra Miejska rozpocznie się o godz. 10.00.
10. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
11. Gra kończy się o godzinie 16:00. Od tego momentu system zliczania punktów zostaje zablokowany
i zdobyte punkty po tym czasie przestają być naliczane.
12. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 16:30 na Scenie Głównej.
13. O kolejności wykonywania zadań Gry Miejskiej decyduje kolejność przybycia uczestnika na
stanowisko.

14. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Miejskiej niniejszego regulaminu, złamania zasad
fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry
Miejskiej Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika z Gry Miejskiej. Decyzja
Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy lub szkody powstałe podczas uczestnictwa w
grze miejskiej. Uczestnik bierze udział w grze miejskiej na własną odpowiedzialność.
D. Nagrody.
1. Nagrodę główną otrzyma osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
3. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 16:30 na Scenie Głównej.
4. Wymagane jest pisemne potwierdzenie odbioru nagrody na protokole odbioru nagrody, po
okazaniu do wglądu dowodu tożsamości.
4. Nagrody mogą być wręczone w postaci papierowego voucheru lub wysłane na adres poczty
elektronicznej uczestnika.
5. Nagrody są przyznawane dla 5 osób o największej liczbie punktów wg podziału nagród ustalonego
przez Organizatora.
6. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez uczestników, zajmujących jedno z pięciu
pierwszych miejsc, Organizator zastrzega możliwość zorganizowania dodatkowego zadania w celu
wyłonienia ostatecznej kolejności finalistów gry.
7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały
im przyznane, są wykluczone.
E. Postanowienia końcowe
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Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej
http://www.connectto.pl,.
W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do
Organizatorów.
Wszelkie reklamacje w związku z Grą Miejską należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na
piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7
(słownie: siedmiu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Grze Miejskiej,
a w każdym razie nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zakończenia Gry
Miejskiej, albo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację,
jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry Miejskiej oraz wydania przyznanych
Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.
z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo
dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może
uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub
prowadzenia Gry Miejskiej, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.
Zgłaszając udział w Grze Miejskiej i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry Miejskiej podporządkowuje
się postanowieniom Regulaminu Gry Miejskiej i wyraża zgodę na jej treść.

