
REGULAMIN KONKURSU „WĘDRUJĄCY OBWARZANEK” 

 

1. Postanowienia wstępne: 

a) Organizatorem konkursu pod nazwą „Wędrujący obwarzanek” jest Krakowskie 

Forum Kultury (dalej nazywane „KFK” lub „Organizatorem”), posiadające siedzibę 

w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 2, 31-027 Kraków; 

b) Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu jest Justyna 

Staniszewska – justyna.staniszewska@krakowskieforum.pl; 

c) Konkurs prowadzony jest na terenie Krakowa i jego okolic; 

d) Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Krakowa do aktywnego spędzania 

czasu i poznawania ciekawych miejsc w Krakowie i jego okolicach; 

e) Konkurs trwa od 15 lipca do 18 września 2022 roku lub do wyczerpania nagród. 

 

2. Definicje: 

Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 

a) „Pieczątka” – rodzaj potwierdzenia obecności na spacerze, wydawany przez 

organizatora pod koniec spaceru; 

b) „Organizator” – osoba reprezentująca KFK, obecna podczas spaceru, 

odpowiedzialna za przebieg spaceru i wbijanie pieczątek do karty konkursowej; 

c) „Przewodnik” – osoba prowadząca spacer, odpowiedzialna za jego trasę i 

merytoryczny przebieg, Przewodnik NIE reprezentuje Organizatora; 

d) „Karta konkursowa” – indywidualna karta uczestnika, na które zbiera pieczątki 

potwierdzające udział w spacerach; 

e) „Uczestnik” – osoba biorąca udział w spacerze i konkursie; 

f) „Spacer” – wydarzenie organizowane przez KFK w ramach projektu „Kraków na 

okrągło”; 

g) „Nagroda” – zestaw gadżetów wymieniony w punkcie 4. Regulaminu 

odpowiadający odpowiedniej ilości zebranych pieczątek. 

 

3. Warunki przystąpienia do konkursu: 

a) Jako Uczestnik, do Konkursu może przystąpić osoba fizyczna biorąca udział 

w każdym wybranym przez siebie Spacerze, organizowanym w ramach projektu 

„KRAKÓW NA OKRĄGŁO. SPACERY PO KRAKOWIE I OKOLICACH”; 

b) Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych; 

c) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zakupienie biletu na Spacer i 

uczestnictwo w nim, odebranie „Karty konkursowej” i dokumentowanie 

uczestnictwa w Spacerach.  

 

4. Nagrody: 

a) W zależności od ilości zdobytych pieczątek Uczestnik może wybrać: 

a. Za 5 pieczątek: plecak bawełniany i opaska odblaskowa z logo „Kraków na 

okrągło” 

b. Za 10 pieczątek: butelka na napoje RPET i dwie opaski odblaskowe z logo 

„Kraków na okrągło” 

c. Za 15 pieczątek: parasol automatyczny i trzy opaski odblaskowe z logo 

„Kraków na okrągło” 



b) Uczestnik może wybrać jedną nagrodę z puli nagród przygotowanych przez 

Organizatora za 5 pieczątek LUB za 10 pieczątek LUB za 15 pieczątek; 

c) Uczestnik maksymalnie może zebrać piętnaście pieczątek na jednej karcie; 

d) Jedna karta konkursowa uprawnia do odebrania jednej nagrody; 

e) Warunkiem otrzymania nagrody jest oddanie karty konkursowej; 

f) Każdy Uczestnik może wymienić na nagrodę dowolną ilość kart; 

g) Nagroda przyznana przez Organizatora nie podlega wymianie; 

h) Nagrody można odebrać w siedzibie KFK od poniedziałku do piątku w godzinach 

10:00–16:00; 

i) Laureatom nie przysługuje prawo wymiany gadżetów na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju; 

j) Liczba nagród jest ograniczona. 

 

5. Postanowienia ogólne: 

a) Osobie biorącej udział w konkursie, za jeden spacer przysługuje jedna pieczątka, 

którą Uczestnik ma możliwość uzyskać u Organizatora pod koniec spaceru; 

b) Organizator zobowiązany jest pod pieczątką zapisać datę i godzinę rozpoczęcia 

spaceru; 

c) Jeżeli Uczestnik nie zebrał pieczątki po spacerze, na podstawie biletu będącego 

dowodem wzięcia udziału w wydarzeniu, może otrzymać pieczątkę w późniejszym 

terminie; 

d) Nie istnieje możliwość przekazania innemu Uczestnikowi konkursu swojej 

pieczątki za spacer. 


