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REGULAMIN GRY  

„Szlak Maślanki Mrągowskiej” 

 

1. Postanowienia wstępne 

1.1. Gra miejska „Szlak Maślanki Mrągowskiej” zwanej dalej „Grą” jest produktem 

turystycznym powstałym jako forma odpowiedzi na aktualne trendy w turystyce krajowej. 

Podnoszącym atrakcyjność i konkurencyjność turystyczną obszaru, na którym funkcjonuje.  

1.2. Szlak ma charakter markowego produktu turystycznego, posiada unikalną osobowość, co 

wyróżnia go od innych produktów na rynku. 

1.3. Szlak ma charakter innowacyjny, oferuje nowe rozwiązanie związane z obsługą turystów 

będące owocem współpracy różnych podmiotów tj. producenta lokalnego produktu 

naturalnego, miejscowych przedstawicieli branży turystycznej, władz lokalnych, jak 

również podmiotu zajmującego się organizacją i promocją turystyki Miasta i okolic. 

1.4. Celem Gry jest promocja Gminy Miasto Mrągowo oraz Gminy Piecki jako atrakcyjnych 

destynacji kulinarnych, w których oferta kulinarna jest jednym z głównych motywów 

podróży. 

 

2. Organizatorzy  

2.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w grze miejskiej pod nazwą „Szlak Maślanki Mrągowskiej”.  

2.2. Organizatorem Gry jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Mrągowska” z siedzibą przy ul. Warszawskiej 26, 11-700 Mrągowo, NIP: 742 20 92 063, 

KRS: 0000206964 zwane dalej "Organizatorem". 

2.3. Administratorem zebranych danych osobowych osób biorących udział w Grze 

(„Uczestników”) jest Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska”. 

 

3. Zasady Gry  

3.1. Udział w Grze Szlak Maślanki Mrągowskiej (dalej jako „Gra”) jest nieodpłatny oraz 

dobrowolny.  

3.2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej jako „Uczestnik”), które: 

3.2.1. zapoznały się z Regulaminem; 

3.2.2. ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a 

także mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

3.2.3. wykonają Zadanie określone w pkt 3.14 Regulaminu; 

3.3. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 

najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i 

osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

3.4. W Grze można wziąć udział wyłącznie osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich.  

3.5. W Grze wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie w czasie trwania 

Gry tj. od 10 lipca 2022 roku od godz. 10.00 do 30 listopada 2022 do godz. 15.30.  
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3.6. Uczestnik może wziąć udział w Grze wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz i wygrać tylko 1 

(słownie: jedną) nagrodę.  

3.7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z 

uczestnictwem w Grze, w tym prawa do Nagrody. 

3.8. Organizator ma prawo zweryfikować, czy warunki uczestnictwa w Grze zostały spełnione. 

3.9. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Grze lub odmowy 

przyznania Nagrody, jeżeli się okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z 

Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Grze określonych w 

Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez 

osoby trzecie.  

3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry. 

3.11. Gra odbywa się na terenie Miasta Mrągowo oraz na w miejscowościach Piecki i Krutyń 

(Gmina Piecki) w terminie od 10 lipca 2022 roku od godz. 10.00 do 30 listopada 2022 roku 

do godz. 15.30. 

3.12. Karta do Gry dostępna jest w Punkcie Informacyjnym Szlaku Maślanki Mrągowskiej przy 

ul. Ratuszowej 5 w Mrągowie. 

3.13. Punkt Startowy i Finałowy Gry znajduje się w Punkcie Informacyjnym Szlaku Maślanki 

Mrągowskiej. 

3.14.  Uczestnicy Gry, aby zdobyć nagrody muszą wykonać Zadanie, czyli spełnić dwa warunki 

Gry: 

3.14.1. Odwiedzić min. 8 punktów, w których serwowane są dania oznaczone przez 

Organizatora. W każdej z lokalizacji do zdobycia jest jedna okolicznościowa 

pieczątka. Uczestnik otrzyma stempel na Karcie do Gry, jeżeli kupi danie/usługę 

biorące udział w Grze.  

3.14.2. Wykonać i przesłać na adres email Organizatora lot@it.mragowo.pl „Wakacyjną 

pocztówkę” rozumianą jako zdjęcie z atrakcyjnego turystycznie miejsca (zabytki, 

atrakcje turystyczne, szlak turystyczny oraz każdy inny obszar/obiekt stanowiący 

przedmiot zainteresowania turystów) na obszarze, na którym funkcjonuje Szlak, w tym 

przede wszystkim z terenu Gminy Miasto Mrągowo. Materiały przesłane przez 

Uczestnika zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych, na co Uczestnik 

wyraża zgodę.  

3.15. Odbierając kartę do Gry, Uczestnik Gry zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że 

zapoznał się z jej regulaminem. Poprzez odbiór karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na:  

3.15.1.  Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  

3.15.2.  Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (w związku z obowiązkami określonymi w art. 

13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1] w zakresie określonym w klauzuli 

stanowiącej Załącznik do Regulaminu; 

mailto:lot@it.mragowo.pl
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3.15.3.  Opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych 

Organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się 

wizerunek uczestnika, kolorowy lub jednobarwny, w jedno lub wielokrotnych 

publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych lub elektronicznych. 

 

4. Zwycięzcy i nagrody 

4.1. W Grze zwycięża Uczestnik, który wykona Zadanie określone w pkt. 3.14.  

4.2. W Grze do wygrania są dwa rodzaje nagród: gwarantowana i specjalna. 

4.3. Za wykonanie Zadania Uczestnikowi przysługuje nagroda gwarantowana określona w pkt. 

4.4.  

4.4. Nagrodą gwarantowaną jest okolicznościowa koszulka oraz zestaw Maślanki Mrągowskiej. 

4.5. W Grze można otrzymać również nagrodę specjalną za najładniejszą „Wakacyjną 

pocztówkę”. Nagroda specjalna przyznana jest przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora.  

4.6. Nagrody specjalne są nagrodami rzeczowymi tj.: 

4.6.1. Osiem voucherów na weekendowe pobyty na Mazurach dla rodzin (2+2) ze 

śniadaniem do wykorzystania w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 

roku, z wyłączeniem świąt, długich weekendów, ferii zimowych. Łączna wartość 

nagród wynosi 8 900,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100); 

4.6.2. Dziewięć voucherów na rodzinne obiady. Łączna wartość nagród wynosi 3100,00 zł 

brutto (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100). 

4.7. Pula nagród specjalnych wynosi 12 000,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy 

złotych 00/100). 

4.8. Nagrody gwarantowana i specjalna nie podlegają zamianie na jej równowartość pieniężną 

ani zamianie na jakiekolwiek żadne inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.  

4.9. Na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy o PIT Organizator jest zwolniony z konieczności 

pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wartości nagród.  

 

5. Odbiór nagród 

5.1. Aby odebrać nagrodę gwarantowaną należy wykonać Zadanie określone w pkt 3.14 tj. 

okazać wypełnioną kartę do gry w Punkcie Informacyjnym Szlaku Maślanki Mrągowskiej, 

a także podać adres mailowy, z którego została wysłana „Wakacyjna pocztówka”. 

Organizator skopiuje kartę do gry. Kopia stanowić będzie potwierdzenie odbioru nagrody 

gwarantowanej. 

5.2. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody, składając 

Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do 

wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

5.3. Zwycięzcy nagród specjalnych, o których mowa w pkt.4 Regulaminu informowani są przez 

Organizatora o wygranej w ciągu najpóźniej 14 dni roboczych od dnia zakończenia prac 

Komisji Konkursowej, za pośrednictwem korespondencji email wysłanej na adres email 

podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. W celu otrzymania nagrody, Uczestnik po 

otrzymaniu email powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo na adres 

lot@it.mragowo.pl lub telefonicznie 89 544 40 94 w ciągu 3 dni roboczych. 

5.4. Zwycięzcy mogą odebrać nagrodę osobiście w punkcie informacyjnym „Szlak Maślanki 

Mrągowskiej” przy ul. Ratuszowej 5, 11-700 Mrągowo po uzgodnieniu z Organizatorem 

mailto:lot@it.mragowo.pl
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terminu odbioru nagrody. Na ustny lub pisemny wniosek Zwycięzcy nagrody mogą zostać 

również wysłane do Zwycięzcy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

6. Postanowienia końcowe  

6.1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

6.2. Regulamin Gry dostępny jest  na stronie www.szlak.maslankamragowska.pl oraz w 

Punkcie Informacyjnym Szlaku Maślanki Mrągowskiej zlokalizowanym przy ul. 

Ratuszowej 5, 11-700 Mrągowo. 

6.3. Organizator czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Gry, w tym jest 

uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Grą. 

6.4. Decyzje Organizatora są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do 

dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

6.5. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym 

regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację 

na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja musi zostać złożona 

na piśmie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Mrągowska” ul. Warszawskiej 26, 11-700 Mrągowo lub e-mailowo: lot@it.mragowo.pl, z 

dopiskiem Gra Szlak Maślanki Mrągowskiej. 

6.6. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w 

prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 7 dni.  

6.7. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w 

Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

6.8. Organizator zastrzega sobie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, prawo 

do zmiany Regulaminu.  

http://www.szlak.maslankamragowska.pl/
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