REGULAMIN GRY TERENOWEJ
HYDROcaching

§ 1. Organizatorzy
1.
2.

3.
4.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w grze terenowej „HYDROcaching”.
Organizatorem gry „HYDROcaching”, zwanej dalej „Grą”, jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław,
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000391028, NIP 896-0000256, REGON 930155369 o kapitale zakładowym
(wpłaconym w całości): 480 338 100,00 zł, zwane dalej „Organizatorem”.
Partnerem Gry jest „Auto Group Polska I” Sp. z o.o. Sp. k Centrum Wrocław, oddział we
Wrocławiu, adres siedziby al. Aleksandra Brücknera 54, 51-411 Wrocław.
Fundatorem nagród przyznawanych w Grze są Organizator oraz Partner Gry.
§ 2. Zasady Gry

5.

Gra prowadzona jest na terenie Wrocławia, w całości na świeżym powietrzu. Nie wymaga
gromadzenia się uczestników w jednym miejscu.
6. Udział w Grze jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga od uczestników rejestracji ani zgłoszenia
swojego udziału. Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych uczestników.
7. Gra polega na odnalezieniu skrytek schowanych przez Organizatora na terenie miasta,
na podstawie wskazówek dostarczonych przez Organizatora.
8. Łączna liczba dostępnych skrytek to 50 sztuk.
9. Wskazówki odnośnie lokalizacji skrytek są udostępnione uczestnikom w niedzielę 15.08.2021 r. o
godz. 10:00.
10. Każda skrytka posiada swój indywidualny numer oraz hasło, które można odczytać po jej
znalezieniu.
11. Po odnalezieniu skrytki uczestnik ma obowiązek poinformować o tym Organizatora dzwoniąc pod
numer telefonu 887 102 041 i podając numer skrytki. Odnalezione skrytki są na bieżąco usuwane
z listy dostępnych skrytek. Po zakończeniu gry, tj. w dniu 16.08.2021 numery telefonów, z których
uczestnik informował Organizatora o numerze skrytki zostaną usunięte. Organizator nie
archiwizuje numerów uczestników.
12. W Grze mogą brać udział wszyscy chętni, z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie muszą
znajdować się pod opieką opiekuna prawnego. Dopuszczone jest również uczestnictwo
drużynowe.

§ 3. Nagrody
1. Do każdej skrytki przynależy jeden zestaw nagród, bez względu na to, czy została odnaleziona
przez jedną osobę, czy drużynę.
2. Zestawy nagród mogą różnić się między sobą. O zawartości zestawu przynależnego do każdej
skrytki decyduje Organizator.
3. Nagroda jest przyznawana uczestnikowi lub drużynie, który zgłosi się po jej odbiór i poda hasło
zawarte w skrytce, którą odnalazł. W sytuacji, w której uczestnik lub drużyna znajdą więcej niż
5 skrytek, Organizator ustala maksymalną, przynależną liczbę zestawów nagród na 5 sztuk.
4. Odbiór nagród następuje osobiście w terminie od 16 do 22 sierpnia w godzinach pracy Pawilonu
Kasowego Hydropolis, ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław.

5.
6.
7.

Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
O dalszym przeznaczeniu nagród nieodebranych decyduje Organizator.
Zwycięzcom Gry przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W przypadku zrzeczenia się
nagrody przez Zwycięzcę Gry, prawo do niej przepada, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń od Organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2021 r.

