Regulamin gry: Zajączek i Przyjaciele – w poszukiwaniu pisanek.
1. Organizatorem gry pt. „Zajączek i Przyjaciele – w poszukiwaniu pisanek” jest Centrum Praskie
Koneser, Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o., Plac Konesera 8, Centrum Praskie Koneser
03-736 Warszawa.
2. Gra„Zajączek i Przyjaciele – w poszukiwaniu pisanek” będzie dostępna dla uczestników w
dniach od 16.03.2021r. do 30.03.2021r. z wyłączeniem niedziel 21.03.2021r. i 28.03.2021, w
godzinach od 11:00 do 19:00. w przestrzeni Centrum Praskiego Koneser.
3. W grze mogą wziąć udział wszystkie osoby, które odwiedzą Centrum Praskie Koneser w
terminie dostępności gry, odbiorą lupę w punkcie „Mamai�” oraz posiadają skaner kodów QR,
w postaci aplikacji telefonicznej. Punkt „Mamai�” znajduje się w pasażu Konesera.
4. Gra jest przewidziana dla uczestników od 3 roku życia. Osoby poniżej 18 lat muszą brać udział
w grze wraz z opiekunem.
5. Zasady gry:
a. Celem gry jest odszukanie wszystkich pisanek, które w formie tabliczek oraz kodów
QR, zostały ukryte w przestrzeni Centrum Praskiego Koneser.
b. Tabliczki oraz kody QR znajdują się wyłącznie w obrębie przestrzeni Centrum Praskiego
Koneser.
c. Każda odnaleziona tabliczka i kod QR, to kolejna zagadka, której rozwiązanie prowadzi
do kolejnego punktu.
d. Gra kończy się w momencie odwiedzenia wszystkich poukrywanych punktów, co jest
równoważne z odnalezieniem wszystkich pisanek.
e. Grę wygrywają osoby, które w ostatnim punkcie podadzą pracownikowi obecnemu w
punkcie właściwą ilość pisanek odszukanych w trakcie gry.
6. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody w postaci czekoladowych zajęcy.
7. Liczba nagród jest ograniczona do 300 sztuk.
8. Przewidywany czas rozgrywki to 60 minut.
9. Zdjęcia i ﬁlmy z gry mogą być wykorzystane do promocji organizatora oraz partnerów gry.
Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przestąpienia do
uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, wyrażają
zgodę na fotografowanie ich oraz osób niepełnoletnich, nad którymi sprawują opiekę prawną
oraz zgodę na wykorzystanie, bez odrębnego wynagrodzenia, wizerunków ich oraz osób
niepełnoletnich, nad którymi sprawują opiekę prawną, w materiałach reklamowych
organizatora i Partnerów, w warunkach zapewniających poszanowanie godności.
10. Organizator oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.
11. Partnerami gry są ﬁrmy oznaczone na materiałach promocyjnych gry poprzez swoje logo.
Uczestnicy gry wyrażają zgodę na upublicznianie ich zdjęć z gry również przez Partnerów gry.
12. Uczestnictwo w grze jest nieodpłatne i dobrowolne.
13. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich
bezpieczeństwo w trakcie gry.
14. Gra miejska „Zajączek i Przyjaciele – w poszukiwaniu pisanek” to wydarzenie o charakterze
rozrywkowym, jest ona tworzona z myślą o dobrej zabawie – prosimy o tym pamiętać w trakcie
wydarzenia.
15. Od wyników gry ogłoszonych na mecie gry, nie przysługuje uczestnikom odwołanie, są one
ostateczne.

