
Regulamin konkursu

“Podziel się opinią o Krainie Odkrywcy na Google Maps”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy - Kraina Odkrywcy sp. z o.o., ul. Bronowicka 86/2, 30-091
Kraków, NIP: 6772396805, KRS: 0000593860 i Grzegorz Jasiński
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GINT GRZEGORZ
JASIŃSKI, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, NIP: 7342922019

2. Fundator nagrody w wysokości 1000 zł brutto dla zwycięskiej placówki na
zabawki - organizator prowadzący daną placówkę.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.google.pl/maps/
4. Miejscem konkursu są wizytówki lokalnych oddziałów żłobków i przedszkoli

Sieci Edukacyjnej Kraina Odkrywcy:
a) ŻŁOBEK - ul. Drukarska 3, 30-348 Kraków

https://g.page/zlobekdrukarskakrakow?share
b) ŻŁOBEK - ul. Przewóz 40, 30-716 Kraków

https://goo.gl/maps/hFpay22qWaaMxAje8
c) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. Strycharska 10, 30-721 Kraków

https://goo.gl/maps/mihjN8FVzAvWqfaN7
d) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. dr. Jana Piltza 42, 30-392

Kraków https://goo.gl/maps/rbyPVVEXAUNU9b4B6
e) ŻŁOBEK - ul. Królewska 55, 30-081 Kraków

https://goo.gl/maps/5VgGurCCA7YgoJao7
f) ŻŁOBEK - os. Kombatantów 9, 30-348 Kraków

https://goo.gl/maps/2MSbnay7uy55d3aNA
g) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. Odmętowa 97 31-979 Kraków

https://goo.gl/maps/fGYZXsWWhKjmeAHs7
h) ŻŁOBEK - ul. J. H. Dąbrowskiego 20, 30-532 Kraków

https://goo.gl/maps/fwttf12bW67SDT397
i) ŻŁOBEK - ul. Kotlarza 6, 40-139 Katowice

https://goo.gl/maps/4xqQ6S7HmWbKjnMm7
j) ŻŁOBEK - ul. Sztabu Powstańczego 4, 44-100 Gliwice

https://goo.gl/maps/69CbsydFgdnFf5ZH6
k) ŻŁOBEK - ul. Czajki 32F, 44-100 Gliwice

https://goo.gl/maps/SxyVLJNwk2R9DcBeA
l) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. Strzelców Bytomskich 129,

41-914 Bytom https://goo.gl/maps/d4TEwBVy8MPxZUee9
m) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom

https://g.page/KrainaOdkrywcyBytom?share
n) ŻŁOBEK - ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec

https://goo.gl/maps/2vr8cMLq1FxP6vje8
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o) PRZEDSZKOLE - ul. Wieniawskiego 143a, 35-603 Rzeszów
https://goo.gl/maps/55yxbsUaqxyuyHQj9

p) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. Pogodna 17, Gliwice
https://goo.gl/maps/MsXFGXYE3Xg5RukDA

q) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE - ul. Paderewskiego 56C, Gliwice
https://goo.gl/maps/TYeUri1DVzFBzVNX6

r) ŻŁOBEK - Aleja Korfantego 138, Katowice
https://goo.gl/maps/UahkQzReW32JPigu7

s) ŻŁOBEK - ul. Wrocławska 54, Katowice
https://goo.gl/maps/4NJeHgmnDpv5Va1u8

t) ŻŁOBEK - ul. Braci Mniejszych 4 , Katowice
https://goo.gl/maps/1RFPMUoYchGv3wVk9

u) ŻŁOBEK - ul. Wolności 199, Zabrze
https://goo.gl/maps/BrDZPSJR6HChS9KQA

5. Żłobek, przedszkole lub żłobek wraz z przedszkolem zlokalizowany pod
jednym adresem zwany jest dalej “placówką”.

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie (uczestnik powinien mieć
ukończone 18 lat).

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie Konta Google na stronie
internetowej https://www.google.com.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pozytywnej opinii z
uzasadnieniem na temat placówki w wizytówce map google wybranej
lokalizacji (jak najbardziej oryginalnym uzasadnieniem, dlaczego warto
zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola Krainy Odkrywcy).

4. Konkurs trwa od 28.03.2022 r. do 22.04.2022 r. do godziny: 12:00.
5. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 29.04.2022 r. za pośrednictwem

Fanpage Organizatora na portalu www.facebook.com lub na stronie
internetowej www.krainaodkrywcy.pl.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony https://www.google.com oraz
www.facebook.com.

Zadanie konkursowe

1. Konkurs polega na zdobyciu przez placówkę co najmniej 15 pozytywnych
opinii w wizytówkach placówek w Mapach Google. Spośród placówek, które
zdobyły conajmniej 15 pozytywnych opinii, jury w składzie działające w
imieniu Organizatorów: Natalia Porys, Anita Szymańska, Piotr Janiszewski,
wybierze placówkę z najlepszymi jakościowo opiniami, którą uzna się za
zwycięzcę konkursu.
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2. Zadaniem konkursowym jest napisanie pozytywnej opinii w wizytówce
placówki w Mapach Google składającej się co najmniej z 450 znaków.

3. W konkursie zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie opinie wystawione w
okresie trwania konkursu, tj. od 28.03.2022 r. do 22.04.2022 r. do godziny:
12:00.

4. W konkursie zostanie wybrany 1 Zwycięzca (Jedna Placówka). Zwycięzca
może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail placówki.

6. W przypadku niespełnienia warunków konkursu (np. gdy żadna jednostka nie
uzyska minimum 15 pozytywnych opinii), Organizator zastrzega sobie prawo
do przedłużenia terminu prowadzenia konkursu.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest Zestaw zabawek o wartości 1000 zł brutto dla
zwycięskiej placówki. Faktura za zakup zabawek dostępna będzie do wglądu
na życzenie osób, posiadających podpisaną umowę o świadczenie opieki
żłobkowej lub przedszkolnej z Krainą Odkrywcy sp. z o.o. lub GINT Grzegorz
Jasiński.

2. Organizator zobowiązuje się do zakupu zabawek w terminie do 3 tygodni od
zakończenia konkursu.

3. Dokumentacja zdjęciowa z wręczenia nagrody zwycięskiej placówce zostanie
opublikowana na fanpage Organizatora na www.facebook.com.

4. Nagroda zostanie przekazana do Zwycięzcy przez pracownika Organizatora.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy za pośrednictwem Fanpage

Organizatora na stronie www.facebook.com.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby

wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności
poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie www.google.com,
placówka może zostać wykluczona z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
placówki oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna
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być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
“Konkurs - Podziel się opinią o Krainie Odkrywcy” lub na adres mailowy
marketing@krainaodkrywcy.pl.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


