InstaKrasnal
KREATYWNA GRA MIEJSKA
organizatorem gdy "InstaKrasnal" jest webePartners Sp. z o. o

Jeśli chcesz kreatywnie spędzić czas w towarzystwie wrocławskich Krasnali,
to ta GRA jest dla Ciebie. Będziesz miał okazję rozbudzić swoją kreatywność,
odwiedzić najsympatyczniejsze Krasnale w centrum Wrocławia i poznać ich historie.

CEL GRY
Celem GRY jest wykonanie najbardziej kreatywnego zdjęcia wrocławskiego Krasnala, który został oznaczony na mapie GRY.
Zdjęcia mogą zostać wykonane aparatem fotograficznym, smartfonem lub tabletem. Do zdjęć trzeba wykorzystać akcesoria,
które organizator rozda na starcie GRY: kokardy, kwiaty, przypinki itp.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Każdy w wieku od 0 do 109 lat. Można grac indywidualnie lub grupowo, tworząc drużynę.
Drużyna może liczyć maksymalnie 6 osób. Każda drużyna wybiera swojego kapitana. W przypadku drużyny, przekazanie
zdjęć konkursowych następuje z adresu e-mail lub telefonu kapitana drużyny.

WYMAGANIA
Aparat cyfrowy, smartfon lub tablet z możliwością robienia zdjęć.
Połączenie internetowe aby przesłać wykonane zdjęcia.
Uśmiech na twarzy i chęci do zabawy z wrocławskimi Krasnalami.

CZAS i MIEJSCE
Gra odbędzie się 28.09.2019 r we Wrocławiu w godzinach 09.30 - 12.30. Ostatni uczestnik może rozpocząć grę o godzinie
10.30. Na metę należy zgłosić się najpóźniej o godz. 12.30.
PUNKT STARTOWY i META: ul. Świdnicka 8 , przed wejściem do Strefy Kultury BARBARA.

ROZPOCZĘCIE GRY
Aby wziąć udział w grze należy:
1. zgłosić się na punkt startowy w godzinach od 9.30 do 10.30
2 odebrać od organizatora Mapę Gry, na której są oznaczone Krasnale biorące udział w grze
3. wybrać maksymalnie 3 akcesoria do zdjęć

NAGRODY
NAGRODA GŁÓWNA za pierwsze miejsce zostanie przyznana uczestnikowi, który wykona najbardziej kreatywne
zdjęcie Krasnalowi biorącemu udział w grze, czyli Krasnalowi odpowiednio oznaczonemu na mapie.
Nagrodzone zostaną również miejsca DRUGIE i TRZECIE.
Uczestnicy, którzy dojdą do III etapu gry otrzymają nagrody pocieszenia.
Każdy uczestnik, który dojdzie do II etapu gry otrzyma upominek
Lista nagród zostanie opublikowana na stronie https://webepartners.pl/urodziny/

REGULAMIN I ZASADY GRY
Wzięcie udziału w grze oznacza akceptację ZASAD i REGULAMINU GRY opisanych niniejszym w dokumencie oraz
dostępnych na stronie https://webepartners.pl/urodziny/

regulamin i zasady gry
GRA SKŁADA SIĘ Z 3 ETAPÓW

ZASADY GRY
I ETAP - fotografowanie Krasnali
START GRY
Każdy uczestnik zgłasza się na punkt startowy GRY i potwierdza chęć udziału u organizatora. Wpisuje się na listę uczestników podając
swój nick w grze. Następnie otrzymuje mapę, na której zaznaczone są Krasnale biorące udział w GRZE oraz wybiera maksymalnie 3
akcesoria, które wykorzysta do zdjęć.

FOTOGRAFOWANIE KRASNALI - celem jest zdobycie co najmniej 50 punktów
Uczestnik wykonuje zdjęcia Krasnali, które zostały oznaczone na mapie. Sam wybiera, które Krasnale znajdą się na jego zdjęciach.
Każde zdjęcie jest punktowane zgodnie z punktacją KRASNALI na mapie (np.: Krasnal Trójkowy jest na mapie oznaczony jako 3pkt. co
oznacza, że otrzymujemy za zdjęcie tego krasnala 3 pkt.) Wysokość punktacji zależy od miejsca zamieszkania Krasnala. Najniżej
punktowane są Krasnale, które mieszkają blisko punktu startowego GRY. Im Krasnal dalej i trudniej dostępny, tym wysokość punktacji
jest wyższa. Warunkiem otrzymania punktów za zdjęcie jest wykorzystanie do zdjęcia dowolnego akcesoria. Zdjęcia Krasnali bez
akcesoriów, nie otrzymują punktów. Celem jest zrobienie zdjęć tylu Krasnalom, aby zsumowane punkty, które są za nie przyznawane,
dały co najmniej liczbę 50. Uczestnik zapisuje zdjęcia na swoim telefonie lub smartfonie i zaznacza na mapie, które Krasnale
sfotografował.
Punkty przyznawane są tylko za jedno zdjęcie danego Krasnala. Dwa i więcej różnych zdjęć tego samego Krasnala nie powiela
punktacji. Za zdjęcie danego Krasnala można zdobyć taką ilość punktów, jaka jest przypisana do niego na mapie GRY.
KONIEC I ETAPU NA MECIE
Po zgromadzeniu co najmniej 50 punktów uczestnik zgłasza się na METĘ gry. Przedstawia organizatorowi wykonane zdjęcia Krasnali
i następuje wspólne policzenie punktów. Każdy uczestnik, który zdobędzie minimum 50 pkt. przechodzi do etapu II, pod warunkiem, że
przekaże do II etapu 2 dowolne zdjęcia, które wykonał podczas GRY.
Uczestnik musi zjawić się na mecie najpóźniej o godzinie 12.30. Uczestnicy, którzy zgłoszą się na metę później, nie będą mogli
kontynuować gry. Od godz. 13.00 rozpoczyna się głosowanie jury i nie ma możliwości przekazania zdjęć w trakcie głosowania.

II ETAP - przekazanie zdjęć i głosowanie jury
PRZEKAZANIE ZDJĘĆ
Uczestnik przekazuje do II etapu, drogą elektroniczną, 2 zdjęcia, które uznaje za najlepsze.
Przekazanie zdjęć następuje mailowo na adres instakrasnal@webepartners.pl lub poprzez MMS na numer 534 733 937.

DANE KONTAKTOWE
Mail ze zdjęciami musi zawierać dane kontaktowe uczestnika: imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
Zdjęcia przesłane poprzez MMS muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika gry
Drużyny przekazują zdjęcia z adresu email lub telefonu kapitana i podpisują je imieniem i nazwiskiem kapitana oraz pozostałych
członków drużyny.

GŁOSOWANIE JURY
Zdjęcia przekazane do II etapu GRY zostają poddane głosowaniu. Jury powołane przez organizatora wyłoni 10 zdjęć do III etapu gry.
Ogłoszenie wyników zdjęć, które zostały zakwalifikowane do III etapu gry, nastąpi o godzinie 14.00 na fanpage'u webePartners polecam, inspiruję, zarabiam. Dodatkowo, 10 zdjęć finałowych zostanie wydrukowanych i wyeksponowanych w Centrum Kultury
Barbara. Ekspozycja zdjęć powstanie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania finałowego czyli 28.09.2019r. o godzinie 14.30

regulamin i zasady gry
III ETAP - głosowanie finałowe
GŁOSOWANIE NA FACEBOOKU
Wybór najbardziej kreatywnego zdjęcia Krasnala nastąpi w drodze głosowania na Facebooku. 28.09.2019 r. o godzienie 14.00 finałowe
zdjęcia zostaną opublikowane jako galeria zdjęć, w poście dodanym do wydarzenia GRA MIEJSKA "InstaKrasnal" na
fanpage'u webePartners - polecam, inspiruję, zarabiam. Wygra zdjęcie, które zbierze najwięcej lajków. Głosowanie potrwa od
momentu opublikowania posta ze zdjęciami do godziny 17.00.

MIEJSCE PIERWSZE, DRUGIE I TRZECIE
Zdjęcia, które otrzymają najwięcej głosów, zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce, a ich autorzy otrzymają nagrody
główne.

NAGRODY POCIESZENIA
Wszyscy uczestnicy, których zdjęcia dotarły do trzeciego etapu gry, otrzymają nagrody pocieszenia.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW i WRĘCZENIE NAGRÓD
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród głównych oraz nagród pocieszenia nastąpi w Strefie Kultury Barbrara, 28.09.2019 r.
o godzinie 17.45 . Wszystkich finalistów zapraszamy do osobistego odbioru nagród podczas ogłoszenia wyników. W przypadku braku
możliwości osobistego stawiennictwa, należy skontaktować się z organizatorem w celu umówienia sposobu odbioru nagrody
(e-mail: bok@webepartners.pl lub telefonicznie: 784 533 252 ).

REGULAMIN GRY
ORGANIZATOR GRY
Organizatorem GRY MIEJESKIEJ "InstKrasnal" jest webePartners SP. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieście we Wrocławiu,

KRS 0000630899

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych, zgromadzonych w celu realizacji GRY MIEJSKIEJ "InstaKrasnal jest webePartners Sp. z o.o.
WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Udział w konkursie jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora
GRY MIEJSKIEJ "InstKrasnal" w celach wynikających z ZASAD I REGULAMINU GRY zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych - tzw. RODO).
PRAWA AUTORSKIE
Poprzez wysłanie zdjęć do drugiego etapu gry, uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa
majątkowe do przesłanych zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

WYKORZYSTANIE PRZEKAZANYCH ZDJĘĆ
Organizator uzyskuje prawo do publikowania nadesłanych zdjęć w czasie trwania GRY (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora lub
grupy autorów) na stronie www.webepartners.pl oraz w innych kanałach należących do Organizatora, takich jak: Facebook, Instagram,
YouTube, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych zdjęć w czasie trwania GRY (oznaczonych imieniem i
nazwiskiem autora lub grupy autorów) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie akceptacji ZASAD i REGULAMINU GRY.

AKCEPTACJA ZASAD I REGULAMINU GRY
Udział w GRZE MIEJSKIEJ "InstaKrasnal" oznacza akceptację ZASAD i REGULAMINU GRY.

