
Poznań, 27 maja 2021 roku

Z Trampkiem i Tenisówką na tropie skarbów 
Regulamin

1. Organizatorzy akcji: Powiat Poznański i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
2. Partnerzy akcji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Koleje Wielkopolskie.
3. Celem akcji jest promocja atrakcji turystycznych oraz promocja questów (rodzaj turystycznych gier terenowych) 

jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
4. Akcja potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji, po 

wyczerpaniu puli upominków.
5. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie 6 dowolnych questów zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.
6. Rozwiązanie poszczególnych questów należy potwierdzić poprzez przybicie na Karcie Przygody odcisku pieczęci, 

stanowiącej element skrzyni skarbów znajdującej się na końcu trasy każdego questu. Każdy odcisk pieczęci na Karcie Przy-
gody należy podpisać nazwą miejscowości i nazwą questu, z którego pochodzi.

7. Kartę Przygody można samodzielnie wydrukować ze strony www.powiat.poznan.pl/na-tropie-skarbow lub otrzy-
mać w miejscach wspomnianych w punkcie 10.

8. W przypadku braku skrzyni na końcu questu (np. z powodu jej zniszczenia lub kradzieży), można potwierdzić jego 
rozwiązanie poprzez opisanie miejsca jej ukrycia (opis należy umieścić na Karcie Przygody, w miejscu przeznaczonym na 
odcisk pieczęci).

9. Po rozwiązaniu 6 dowolnych questów zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego uczestnik akcji uzyskuje 
prawo do otrzymania nagrody. Nagrodę stanowi upominek promocyjny powiatu poznańskiego.

10. Nagrodę, o której mowa w punkcie 9, można odebrać osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym, w nastę-
pujących miejscach: 

a. siedziba Starostwa Powiatowego w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Wydział Promocji i Aktywności Społecz-
nej, II piętro, pokój nr 228 w godzinach urzędowania podanych na stronie www.powiat.poznan.pl),

b. Gminne Centrum Informacji w Mosinie (Plac 20 Października 22 – Pasaż 22, w godzinach otwarcia poda-
nych na stronie www.gci.mosina.pl),

c. Centrum Ekoinfo w Puszczykowie (Willa Mimoza, ul. Poznańska 26, w godzinach otwarcia podanych na 
stronie www.puszczykowo.pl/strefa-turystyczna/informacje-turystyczne/ekoinfo),

d. Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach (ul. Fabryczna 68, w godzinach otwarcia podanych 
na stronie www.miniatury.pobiedziska.pl).

e. Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu (Stary Rynek 59/60, w godzinach otwarcia podanych na stro-
nie www.poznan.travel).

11. Warunkiem otrzymania upominku o którym mowa w punkcie 9, jest przekazanie Karty Przygody osobie wydającej 
upominek. Przed odbiorem upominku, osoba wydająca go zatrzymuje Kartę Przygody lub dokonuje adnotacji uniemożli-
wiającej jej powtórne wykorzystanie do odbioru upominku.

12. Podczas trwania akcji, jedna osoba może przekazać maksymalnie cztery Karty Przygody, za wyjątkiem punktu 13.
13. W sytuacji, gdy w akcji bierze udział grupa osób (wycieczka, klasa itp.), w imieniu grupy karty może przekazać jej 

przedstawiciel/nauczyciel/opiekun.
14. W przypadku osób do 13 roku życia nagrody mogą odebrać ich rodzice lub opiekunowie prawni, jak również osoba 

wskazana w punkcie 13.
15. Upominki można odbierać do końca trwania akcji lub do wyczerpania ich puli, według kolejności zgłoszeń. 
16. O wyczerpaniu puli upominków Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie www.powiat.poznan.pl/na-tro-

pie-skarbow.
17. Przekazanie Karty Przygody w celu otrzymania upominku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
18. Ostateczna akceptacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ustanowienia.


