
 

 

XIV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi 

Ostrzeszów, 30 czerwiec 2019 rok 

 

 

Regulamin  

GRY  FESTIWALOWEJ 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Gra festiwalowa (zwana dalej  „Grą”) organizowana jest przez Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Południowej 

62 w Kaliszu zwane dalej organizatorem 

2. Gra rozgrywana będzie w dniu 30 czerwca w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej podczas 

trwania XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. 

3. W grze mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kas V-VIII zwanych dalej 

„Uczestnikami” pod opieką osób dorosłych. 

4. Uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze 

5. Udział w grze jest bezpłatny 

§ 2 Zasady Gry 

1. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 30 czerwca Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej podczas 

trwania XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. 

2. Udział w Grze jest możliwy przez odebranie planszy przeznaczonej do zbierania naklejek, 

plansze będzie można otrzymać na stanowisku organizatora o godzinie 15.00. 

3. Lista partnerów biorących udział w Grze znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

4. Każda Plansza do zbierania naklejek zawiera obszar do naklejania naklejek od wystawców, 

dodatkowo plansza zawiera miejsce na imię i nazwisko oraz nazwę szkoły do której 

uczęszcza uczeń. Uzupełnienie tych danych jest niezbędne aby wziąć  udział w  grze. 

5. Zadanie uczestników polega na  odwiedzeniu stoisk partnerów biorących udział w Grze, 

rozwiązaniu tam zadań oraz zebraniu naklejek. Za każde prawidłowo wykonane zadanie 

uczestnik otrzyma naklejkę. 

6. Na jednym stoisku partnera biorącego udział w Grze można uzyskać tylko jedną naklejkę 

związaną z tematyką zawodową. 

7.  Każdy z partnerów otrzyma od Organizatora zestaw naklejek z przypisanym jej numerem 

porządkowym. 

 

 

 



§ 3. Upominki 

 

1. Każdy z Uczestników, który zbierze komplet 8 naklejek i złoży uzupełnioną planszę na 

stoisku Organizatora otrzyma od niego zestaw gadżetów. 

2. Dodatkowo, pierwszych 20 uczestników w dniu Festiwalu którzy do godz. 16.35 zbiorą 

komplet 8 naklejek i złożą wypełnioną planszę na stoisku Organizatora, upoważnieni będą do 

odebrania upominków specjalnych : 

a) Upominki specjalne wraz z listem gratulacyjnym wręczone zostaną osobiście przez 

  p. Marzenę Wodzińską, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego bądź jej 

przedstawiciela. 

b) Informacja o miejscu i dokładnym czasie wręczenia upominków specjalnych będzie 

dostępna na stoisku Organizatora. Każdy uczestnik otrzyma ją w momencie składania 

wypełnionej planszy. 

c) Po odebraniu upominków specjalnych Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odbiór 

poprzez złożenie własnego podpisu lub podpisu opiekuna (np. nauczyciela, opiekuna 

prawnego) na specjalnie przygotowanej liście. 

d) Organizator nie przewiduje możliwości odbioru upominków specjalnych w innym terminie 

ani wysłania ich pocztą. Nieodebranie upominków specjalnych osobiście w czasie i miejscu 

wskazanym przez Organizatora skutkować będzie ich przepadkiem. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dołączony zostaje do planszy umożliwiającej grę. Dostępny będzie również na 

stoisku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz 

stoiskach partnerów biorących udział w Grze. 

2. Uczestnik podejmując udział w grze wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,               

a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Południowej 62. 

2. Administrator informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. Pełną treść „Informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych” Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 

znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod 

adresem: http://www.cwrkdiz.kalisz.pl/images/Informacja_RODO.pdf . 

 

 


