REGULAMIN QUIZU „DOKĄD PŁYNIE DESZCZ?”
§ 1. Postanowienia ogólne
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Organizatorem Quizu jest Gdańskie Wody sp. z o.o., ul. prof. Witolda
Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.
Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Quizu, określa prawa i
obowiązki jego uczestników, a także warunki na jakich odbywa się Quiz na
platformie www.interankiety.pl .
Przedmiotem Quizu jest wyłonienie Laureatów – 75 graczy, którzy każdego dnia
Quizu (15 dni po 5 zwycięzców), odpowiedzą jako pierwsi poprawnie na
wszystkie pytania danego dnia.
Quiz odbywa się w dniach 22 marca 2021 roku do 5 kwietnia 2021 roku.
Regulamin Quizu dostępny jest na portalu www.gdanskiewody.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)
§ 2. Cel Quizu
Celem Quizu jest:
a. Podniesienie wiedzy z zakresu zagospodarowania wód opadowych;
b. Podniesienie wiedzy z zakresu jakości wód opadowych i metod ich
oczyszczania;
c. Podniesienie wiedzy z zakresu źródeł emisji mikroplastiku do wód
opadowych;
d. Podniesienie wiedzy z zakresu sposobów redukcji mikrodrobin tworzyw
sztucznych w Morzu Bałtyckim;
e. Zmotywowanie do zaangażowania się w poprawę jakości wód poprzez
zmianę zachowań.
§ 3. Uczestnicy Quizu

1. Uczestnikami Quizu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Unii
Europejskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia
poprzedzającego rozpoczęcie Quizu, mogą brać udział w Quizie tylko za zgodą
swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2. Udział w Quizie jest bezpłatny.

3. Przystąpienie do Quizu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Quizie.
§ 4. Zasady Quizu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Quiz realizowany będzie na stronie Organizatora w dniach 22 marca 2021 do 5
kwietnia 2021 roku.
3. Aby przystąpić do Quizu należy: zapoznać się z Regulaminem ogólnym quizu,
Regulaminem przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz wejść na stronę
Organizatora, na której znajduje się Quiz (www.gdanskiewody.pl).
4. Rozstrzygnięcie Quizu nastąpi między 5 kwietnia 2021 roku a 30 kwietnia 2021
roku.
5. Laureaci otrzymają mailową informację dotyczącą wysyłkowego odbioru
nagrody.
§ 6. Nagrody
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Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie adresu e-mail w formularzu Quizu.
Laureaci Quizu otrzymają bidon na wodę.
Każdy uczestnik Quizu, który zdobędzie minimum 16 punktów otrzyma nagrodę
– ekologiczną torbę na zakupy (limit nagród 1000 szt. – decyduje kolejność
zgłoszeń).
Uczestnik może brać udział w Quizie tylko raz.
Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za
przyznaną nagrodę.
Fundatorem nagród jest Organizator.
§ 7. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany zasad lub
unieważnienia Quizu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych
zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl
oraz na profilu Gdańskie Wody na portalu społecznościowym Facebook.
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Quizem należy składać na piśmie do
Organizatora, w terminie do 5 kwietnia 2021, bezpośrednio w siedzibie
Organizatora lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w
Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).
1.

Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w §7 ust.
1 nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
4. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz
zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.
5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.
3.

